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ABSTRAK 

 
Pihak SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) saat ini 

membantu memfasilitasi proses dengan melihat peluang pasar berdasarkan 

kebutuhan maupun isu permasalahan yang terjadi dan diserahkan kepada IT staff 

untuk membangun sistem. Solusi sistem pelayanan pesan antar makanan sehat 

sesuai kebutuhan asupan gizi bagi pasien maupun masyarakat umum (keluarga 

pasien atau masyarakat yang pernah dirawat) menjadi salah satu perhatian untuk 

menjawab tantangan dan menjadi program baru bagi tenaga medis RSI Jemursari 

Surabaya. Hasil penelitian diharapkan dapat merancang atau membangun 

antarmuka pengguna, visual design dan brand pada aplikasi mobile penjualan 

makanan sehat dari observasi yang dilakukan.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, dengan menganalisis dan merancang 

proses user interface menggunakan metode Design Sprint yang terdiri dari 5 

tahapan yaitu understand, diverge, decide, prototype, dan validate. Dalam proses 

validate atau pengujian prototype kepada 96 orang responden menggunakan 

metode Usability Testing dengan pengukuran SUS Score sebagai evaluasi akhir 

untuk mengukur tingkat persepsi kegunaan. 

Dalam evaluasi usabilitas atau proses usability testing yang dilakukan 

setelah perancangan desain user interface menunjukkan rata-rata penilaian sebesar  

79,32% yang berarti acceptable pada urutan grade B dengan memperoleh range 

good. 

 
Kata Kunci: User Interface, User Experience, Makanan Sehat, Design Sprint. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

     Latar Belakang 

Perkembangan rumah sakit awalnya hanya memberi pelayanan yang 

bersertifikat penyembuhan, pemulihan pasien dan upaya peningkatan kualitas 

pelayanan. Di dalam perubahan maupun perkembangan kemajuan teknologi, 

pengaruh globalisasi, tingkat persaingan antar rumah sakit semakin tinggi, dan 

perilaku pasien yang semakin kritis dalam memilih pelayanan kesehatan membuat 

manajemen setiap rumah sakit harus jeli dalam melihat perubahan tersebut. Hal ini 

yang menjadi penyebab mengapa kualitas pelayanan rumah sakit sangat penting 

untuk ditingkatkan. 

Pelayanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan makanan sehat yang 

baik dan benar, tidak saja mampu memenuhi harapan terhadap peningkatan mutu 

pelayanan, tetapi juga dapat menjamin kecukupan asupan makanan, sehingga dapat 

meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Menyelenggarakan makanan sesuai 

standar kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi disesuaikan dengan keadaan pasien 

berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Namun pada 

kenyataannya, Rumah sakit ternyata tidak dapat menyediakan makanan sehat sesuai 

dengan kebutuhan pasien. Hanya 26,66% pasien di Rumah Sakit yang menerima 

makanan sesuai jumlah kalori yang di butuhkan, sedangkan 73,33% pasien tidak 

mendapatkan kalori yang cukup (Kemenkes, 2016). 

Rumah Sakit Islam Jemursari (RSI Jemursari) merupakan rumah sakit 

yang beroperasi sejak tanggal 25 Mei 2002 dan juga merupakan sebuah unit usaha 

dari yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. RS Islam Surabaya A. Yani 
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(Wonokromo) juga termasuk sebuah unit usaha dari yayasan Rumah Sakit Islam 

Surabaya, namun kedua rumah sakit ini memiliki manajemen yang berdiri sendiri. 

RSI  Jemursari berlokasi di jalan jemursari no. 51 – 57 Surabaya. Sejak diresmikan 

tahun 2002 yang ditandai dengan soft opening. RSI Jemursari mengalami 

pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun-ketahun. Pihak manajemen RSI 

Jemursari Surabaya sebelumnya belum pernah menyelanggarakan program 

khususnya pada pelayanan makanan tambahan yang memiliki nilai kecukupan gizi 

dan sehat sesuai kecukupan tingkat kebutuhan kalori setiap harinya. Makanan 

dirumah sakit memang bukan salah satu kriteria yang paling penting dalam 

mempengaruhi keputusan pasien ketika pertama kali memilih tempat berobatnya. 

Namun, pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas termasuk pelayanan 

makanan sehat bagi pasien akan dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap 

pelayanan yang diterimanya. Sehingga bisa saja orang tersebut akan kembali 

memilih rumah sakit yang sama jika menderita sakit lagi dan 

merekomendasikannya ke teman atau keluarganya. RSI Jemursari Surabaya yang 

dibangun dengan sarana dan prasarana cukup memadai dirasa belum mampu 

memberikan pelayanan yang sesuai harapan pasien. Menurut beberapa pasien rawat 

inap, rawat jalan ataupun masyarakat umum, pelayanan di  RSI Jemursari Surabaya 

belum sesuai dengan harapan pasien ataupun keluarga dari pasien, khususnya dalam 

hal pelayanan makanan tambahan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya layanan 

penjualan makanan sehat ketika pasien atau keluarga pasien ingin membeli atau 

mencari makanan extra setelah mendapatkan rekomendasi dokter harus 

mengkonsumsi makanan dengan tingkat kecukupan kalori. Disisi lain, keluarga 

atau penunggu pasien juga tidak bisa meninggalkan pasien untuk membeli makanan 
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ke kantin atau keluar dari rumah sakit. Standar gizi dari makanan yang dibelipun 

juga tidak diketahui. Kondisi fisik lelah dan banyak pikiran juga menjadi kendala 

atau permasalahan yang sering terjadi. 

Hal tersebut menunjukkan keadaan yang cukup memprihatinkan, sehingga 

perlu upaya serius dan bersifat segera ke arah yang dapat meningkatkan 

keberhasilan program pelayanan gizi yang bermutu. RSI Jemursari Surabaya dalam 

perkembangannya telah banyak menggunakan sistem yang berbasis website dan 

aplikasi mobile sebagai media untuk berinteraksi dengan user atau semua kalangan 

termasuk para tenaga medis. Solusi sistem pelayanan pesan antar makanan 

tambahan yang sehat sesuai kebutuhan asupan gizi bagi pasien maupun masyarakat 

umum (keluarga pasien atau masyarakat yang pernah dirawat) menjadi salah satu 

perhatian untuk menjawab tantangan dan menjadi program baru bagi tenaga medis 

RSI Jemursari Surabaya. Diharapkan dengan adanya program tersebut, dapat 

memberikan kesadaran akan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan 

sehat kepada pasien maupun masyarakat umum. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penelitian ini akan 

menganalisis dan merancang desain antarmuka dengan metode design sprint dan 

usability testing pada aplikasi penjualan makanan sehat. Hasil penelitian 

diharapkan dapat merancang atau membangun interface, visual design dan brand 

pada aplikasi mobile penjualan makanan sehat pada RSI Jemursari Surabaya serta 

memberikan experience yang sesuai berdasarkan kebutuhan user, sehingga user 

merasa puas dan nyaman ketika sedang berinteraksi atau mengakses aplikasi 

mobile. Selain itu, agar mempermudah deliver informasi dan menjadi menarik bagi 

user. User terdiri dari pasien dan umum sebagai pembelinya, admin terdiri dari unit 
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gizi, dokter ahli gizi, dapur dan admin SIMRS (Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit) sebagai pengelola penjualan. 

     Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana menganalisis dan 

merancangan desain antarmuka aplikasi penjualan makanan sehat pada RSI 

Jemursari Surabaya dengan metode Design Sprint. 

     Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, ruang lingkup permasalahan 

mempunyai batasan-batasan yang dibahas antara lain: 

1. Antarmuka aplikasi dikembangkan pada sistem operasi berbasis Android. 

2. Antarmuka splikasi memiliki dua user yaitu pasien dan umum (umum yang 

dimaksud adalah masyarakat yang pernah dirawat atau keluarga pasien). 

3. Aplikasi dirancang menggunakan Adobe Experience Design dan Figma 

untuk menghasilkan desain antarmuka (user interface) maupun interaksi 

pengguna. 

4. Transaksi pembayaran hanya melewati cash on delivery (COD). 

5. Cakupan lokasi hanya sebatas wilayah terdekat di Kota Surabaya. 

6. Antarmuka aplikasi yang dibuat meliputi: informasi BMR kalori, informasi 

produk makanan sehat, dan rekomendasi makanan sehat. 

7. Periode pengambilan data bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 

Tahun 2018. 

8. Hasil dari tugas akhir ini berupa rekomendasi rancangan user interface atau 

proses high fidelity prototype. 
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     Tujuan 

Analisis dan perancangan user interface pada aplikasi mobile penjualan 

makanan sehat mampu untuk menghasilkan beberapa hal, seperti : 

1. Menghasilkan user interface dan visual design mobile  (termasuk responsive 

pada semua device) yang sesuai dengan kebutuhan user. 

2. Menghasilkan user interface yang mudah dipahami oleh user untuk 

mengakses aplikasi mobile dan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan 

kalori tubuh pengguna per hari. 

3. Memberikan rekomendasi desain antarnuka makanan sehat yang sesuai 

dengan kebutuhan kalori dan informasi up to date tentang akan pentingnya 

kebutuhan gizi. 

     Manfaat 

Berdasarkan analisis dan perancangan user interface pada aplikasi mobile 

penjualan makanan sehat sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti : 

1. Dapat mempermudah user RSI Jemursari Surabaya untuk melakukan 

pemesanan makanan sehat dan proses transaksi konfirmasi pemesanan 

bagi pasien maupun pengunjung lainnya. 

2. Dapat mempermudah user RSI Jemursari Surabaya dalam mengakses 

aplikasi mobile penjualan makanan sehat untuk berinteraksi dengan 

mendapatkan experience yang cepat dan tepat. 

3. Dapat mempermudah user RSI Jemursari Surabaya dalam proses mencari 

produk makanan sehat. 

4. Dapat mempermudah user RSI Jemursari Surabaya dalam mendapatkan 

informasi kalori yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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     Sistematika Penulisan 

  Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang penelitian 

pendahulu sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian 

untuk memperkaya teori atau memperbandingkan teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan penulis. 

Teori penunjang meliputi analisis, perancangan user interface dan 

user experience beserta definisinya, populasi dan sampel, 

Stratified Random Sampling, metode Design Sprint, Usability 

Testing, Analisis Deskriptif, Uji Validitas dan Reabilitas. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan yang dikerjakan dalam 

menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang terdiri dari tahap 

awal (studi literature dan wawancara), tahap pengembangan 

(understand, diverge, decide, prototype, dan validate) tahap akhir 

(penulisan dokumen UI). 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai hasil yang telah 

dilakukan mulai dari analisis yang dilakukan pada tahap awal 

hingga perhitungan validasi terhadap prototype sesuai dengan 

tahap pengembangan, serta menghasilkan luaran user interface 

yang dirancang. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap hal yang dapat 

dikembangkan lagi pada penelitian ini. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 
      Penelitian Pendahulu 

Penelitian yang dilakukan saat ini memiliki beberapa perbedaan dengan 

penelitian pendahulu. Perbedaan tersebut akan dibandingkan melalui studi pustaka 

yang telah dilakukan oleh peneliti. Adapun hasil studi pustaka dari penelitian 

terdahulu terkait penelitian tentang Design Sprint maupun Usability Testing adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan (Faizah & Akhsan, 2017) meneliti tentang 

analisis dan perancangan interaksi chatbot reminder untuk membantu 

mengingatkan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan 

metode Google Design Sprint sebagai pendekatan user-centered design dan 

usability testing sebagai pengujian membandingkan desain antarmuka lama dengan 

yang baru. Berbeda dengan penelitian saat ini dilakukan yang menggunakan metode 

Design Sprint sebagai memulai membuat produk baru, workflow, prototype dan 

memecahkan permasalahan terhadap produk yang ada. Penelitian yang dilakukan 

Ahmad dan Faizah menggunakan use case diagram dan activity diagram pada tahap 

diverge sebagai tahapan mendapatkan rancangan low-fidelity sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan teknik Crazy 8 sebagai tahapan menghasilkan sebuah ide 

baru menggunakan kertas letter menjadi 8 bagian. Hasil penelitian pendahulu 

menunjukkan bahwa persentase keberhasilan yang lebih tinggi pada chatbot baru 

merupakan pengaruh dari hasil analisis dan rancangan use case diagram, activity 

diagram, serta desain antarmuka dari usability testing chatbot lama
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Penelitian yang dilakukan (Priandika & Bachtiar, 2017) meneliti tentang 

pembangunan prototype aplikasi on demand pencucian kendaraan untuk mencari 

dan memesan tempat dengan merekomendasikan waktu yang tepat. Penelitian ini 

menggunakan metode Design Sprint, usability testing dan service prototype. 

Berbeda dengan penelitian saat ini dilakukan yang menggunakan metode Design 

Sprint yang memiliki 5 tahapan yaitu understand, diverge, decide, prototype, 

validate. Sedangkan penelitian Felix dan Adam menggunakan 6 tahapan yaitu 

understand, define, diverge, decide, prototype, validate. Pada penelitian tersebut 

hanya menganalisis secara deskriptif saja seperti skenario pekerjaan dan kriteria 

pekerjaan bagus dan pekerjaan buruk, tidak melakukan pengukuran kepuasan 

pelanggan dengan tools statistik seperti skala Likert. Hasil penelitian pendahulu 

menunjukkan bahwa setelah dilakukan simulasi dengan pengujian service 

prototype terdapat beberapa kendala untuk pelaksanaan proses bisnis, seperti jalan 

sempit dan tidak ada lapangan. 

Penelitian yang dilakukan (El Ghiffary & dkk, 2018) meneliti tentang 

analisis komponen desain layout, warna, dan kontrol pada antarmuka pengguna 

aplikasi mobile Olride. Penelitian ini menggunakan metode Design Sprint, metode 

yang disusun supaya prototype dari aplikasi diuji dan disetujui oleh anggota timnya 

sendiri untuk mengutamakan kecepatan pengembangan aplikasi. Pendekatan yang 

dilakukan pada penelitian pendahulu menggunakan Technology Acceptance Model 

(TAM) dengan nama Perceived Ease of Use. Berbeda dengan penelitian saat ini 

tidak dilakukan pendekatan seperti Technology Acceptance Model (TAM), namun 

hanya menerapkan proses serangkaian Design Sprint untuk memperoleh produk 

yang effiisen dan mudah digunakan oleh end-user. Hasil penelitian pendahulu 
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menunjukkan bahwa tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

sehingga dianggap tata letak menu utama di bagian atas atau bawah tidak 

berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan dan pengguna merasa lebih mudah 

menggunakan tampilan dengan kontrol icon dan teks penjelas dibandingkan dengan 

kontrol yang hanya berupa icon maupun kontrol yang hanya teks saja. 

Tabel 2.1 Penelitian Pendahulu 

No. Judul Nama Peneliti Hasil Penelitian 

1. Analisis dan 

Perancangan Interaksi 

Chatbot Reminder 

dengan User-Centered 

Design 

Faizah, dan Ahmad 

Alim Akhsan. 

Persentase keberhasilan 

yang lebih tinggi pada 

chatbot baru merupakan 

pengaruh dari hasil 

analisis dan rancangan 

use case diagram, 

activity diagram, serta 

desain antarmuka dari 

usability testing chatbot 

lama. 

Perbedaan : penelitian yang dilakukan Ahmad dan Faizah menggunakan use case 

diagram dan activity diagram pada tahap diverge sebagai tahapan mendapatkan 

rancangan low-fidelity sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik Crazy 

8 sebagai tahapan menghasilkan sebuah ide baru menggunakan kertas letter 

menjadi 8 bagian. 
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Tabel 2.2 Lanjutan Penelitian Pendahulu 

No. Judul Nama Peneliti Hasil Penelitian 

2. Pembangunan Prototipe 

Aplikasi On Demand 

Pencucian Kendaraan 

Felix Hudi 

Priandika dan 

Adam Mukharil 

Bachtiar. 

Setelah dilakukan 

simulasi dengan 

pengujian service 

prototype terdapat 

beberapa kendala untuk 

pelaksanaan proses 

bisnis, seperti jalan 

sempit dan tidak ada 

lapangan. 

Perbedaan : penelitian yang dilakukan Felix dan Adam menggunakan 6 tahapan 

yaitu understand, define, diverge, decide, prototype, validate. Pada penelitian 

tersebut hanya menganalisis secara deskriptif saja seperti skenario pekerjaan dan 

kriteria pekerjaan bagus dan pekerjaan buruk, tidak melakukan pengukuran 

kepuasan pelanggan dengan tools statistik seperti skala Likert. 

No. Judul Nama Peneliti Hasil Penelitian 

3. Analisis Komponen 

Desain Layout, Warna, 

dan Kontrol Pada 

Antarmuka Pengguna 

Aplikasi Mobile 

Berdasarkan 

Kemudahan  

Muhammad 

Nauval El 

Ghiffary, Tony 

Dwi Susanto, dan 

Anisah Herdiyanti. 

Tidak menunjukkan 

adanya perbedaan yang 

signifikan sehingga 

dianggap tata letak menu 

utama di bagian atas atau 

bawah tidak berpengaruh 

terhadap kemudahan  
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 Tabel 2.3 Lanjutan Penelitian Pendahulu 

No. Judul Nama Peneliti Hasil Penelitian 

 Penggunaan  (Studi 

Kasus: Aplikasi Olride) 

 penggunaan dan 

pengguna merasa lebih 

mudah menggunakan 

tampilan dengan kontrol 

ikon dan teks penjelas 

dibandingkan dengan 

kontrol yang hanya 

berupa ikon maupun 

kontrol yang hanya teks 

saja. 

Perbedaan : penelitian yang dilakukan Nauval, Tony, Anisah menggunakan 

pendekatan yang dilakukan pada penelitian pendahulu menggunakan Technology 

Acceptance Model (TAM) dengan nama Perceived Ease of Use. Berbeda dengan 

penelitian saat ini tidak dilakukan pendekatan. 

 

     Analisis 

Berdasarkan kutipan dari (Wulansari, 2013) analisa sistem dapat diartikan 

sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada, dengan menganalisa 

jabatan dan uraian tugas (business users), proses bisnis (business process), 

ketentuan atau aturan (business rules), masalah dan mencari solusinya (business 

problem and business soulution), dan rencana-rencana perusahaan (business plan). 
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian dan hubungan antar bagian untuk  

mendapatkan pengertian dan penjabaran yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan. 

     Perancangan 

Perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang 

akan dikerjakan dengan mengunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya 

melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail mengenai komponen dan juga 

keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya (Rizky, 2011).  

     User Interface 

Perancangan antarmuka pengguna merupakan suatu proses yang 

kompleks, hal ini didasari karena antarmuka pengguna merupakan bagian dari 

sistem yang akan dikendalikan oleh pengguna dan merupakan tahap persiapan 

untuk rancang bangun implementasi (Sabariah, 2009). 

Dari penjelasan tersebut user interface mempunyai peran yang penting 

dalam efektivitas suatu sistem informasi. Pembuatan user interface bertujuan untuk 

menjadikan teknologi informasi tersebut mudah digunakan oleh pengguna atau 

disebut dengan istilah user friendly. Istilah user friendly digunakan untuk menunjuk 

kepada kemampuan yang dimiliki oleh perangkat lunak atau program aplikasi yang 

mudah dioperasikan dan mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna 

merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut. Namun terkadang masih 

ada teknologi informasi yang memliki user interface terlalu rumit sehingga sulit 

dipahami oleh pengguna. 
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     Konsep User Experience 

Menurut definisi dari ISO 9241-210, user experience adalah persepsi 

seseorang dan responnya dari penggunaan sebuah sistem, produk, dan jasa.  User 

experience (UX) merupakan ilmu yang mengkaji tentang apa yang dirasakan oleh 

pengguna dalam menggunakan sistem sehingga mendapatkan kepuasan setelah 

menggunakannya.  

Sedangkan menurut (Garrett, 2011) User Experience bukanlah tentang 

cara kerja dari suatu produk atau layanan yang ada. Tetapi bagaimana interaksi 

antara user dengan produk, seperti pengalaman pengguna (user experience) dalam 

menggunakan produk, apakah mudah digunakan, sesederhana apa dalam 

mengoperasikan produk atau layanan hingga pengalaman untuk menemukan, 

menyerap dan memahami informasi yang tersedia. Hal ini penting karena ketika 

sebuah produk sedang dikembangkan, biasanya lebih memperhatikan apa yang 

dilakukannya atau dikembangkan. Sedangkan Pengalaman pengguna (user 

experience) adalah sisi lain yang sering diabaikan, baik dalam segi persamaan 

hingga bagaimana cara kerjanya. Padahal UX dapat membuat perbedaan antara 

produk yang sukses dan gagal. 

UX bukan hanya apa yang pengguna lihat, bukan hanya menghasilkan 

desain yang menarik untuk dipandang, namun dapat menjawab mengapa desain 

tersebut seperti itu, desain yang mampu membuat perasaan pengguna nyaman 

ketika berhasil memperoleh tujuannya pada saat menggunakan produk atau 

aplikasi. Karena terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari untuk dapat membuat 

UX yang baik dan sesuai maka disebut sebagai UX designer. UX Designer 

merupakan orang yang dengan keahlian desainnya, berkolaborasi dengan berbagai 
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lintas fungsional, mencari sweet spot antara kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan 

kemajuan teknologi, kemudian membuat magical experience melalui desain produk 

yang bermakna, berguna, dan menyenangkan (meaningful, useful, dan enjoyable). 

     Aplikasi Mobile 

  Menurut (Pressman, 2014) aplikasi mobile adalah aplikasi yang telah 

dirancang khusus untuk platform mobile (misalnya iOS, Android, atau Windows 

mobile). Dalam banyak kasus, aplikasi mobile memiliki user interface dengan 

mekanisme interaksi unik yang disediakan oleh platform mobile, interoperabilitas 

dengan sumber daya berbasis web yang menyediakan akses ke beragam informasi 

yang relevan dengan aplikasi, dan kemampuan pemrosesan lokal untk 

pengumpulan, analisis, dan format informasi dengan cara yang paling cocok untuk 

platform mobile. Selain itu aplikasi mobile menyediakan kemampuan penyimpanan 

persisten dalam platform. 

     Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempuyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

yang diteliti tersebut. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga, waktu atau hal 
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.....................(1) 

yang lain, maka dapat menggunakan sampel untuk mengatasi kondisi tersebut. Oleh 

sebab itu pengambilan sampel dari populasi harus benar-benar respresentatif atau 

mewakili keseluruhan populasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik slovin 

untuk mendapatkan sampel. Berikut adalah rumus yang digunakan : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒'
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel. 

N = Jumlah populasi. 

e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) = 0,01. 

     Stratified Random Sampling 

   Menurut (Demokrawati, 2014) berdasarkan kutipan penelitian tersebut 

dapat dinyatakan bahwa stratified random sampling merupakan proses 

pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi kedalam strata, memilih 

sampel acak sederhana dari setiap stratum, dan menggabungkannya ke dalam 

sebuah sampel untuk menaksir parameter populasinya.   Sampel yang representatif 

adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili karakteristik seluruh populasi. Jika 

populasi bersifat homogen, maka sampel bisa diambil dari populasi yang mana saja, 

namun jika populasi bersifat heterogen, maka sampel harus mewakili dari setiap 

bagian yang heterogen dari populasi tersebut sehingga hasil penelitian dari sampel 

dapat terpenuhi terhadap setiap anggota populasi. Proses pembagian populasi 

kedalam stratum bertujuan agar sampel yang diambil dari setiap stratum dapat 

merepresentasikan karakteristik populasi yang berukuran besar dan heterogen. Oleh 

karena itu, stratum harus dibentuk sehomogen mungkin dengan manganalisis 

karakteristik populasi dengan baik. Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan 
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dalam mengambil sampel dengan menggunakan metode stratified random 

sampling, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Pertama 

Populasi yang berukuran N dibagi menjadi sub-sub populasi yang masing-

masing terdiri atas 𝑁(,𝑁',𝑁),…,𝑁* elemen. Diantara dua sub populasi tidak 

boleh ada yang saling tumpang tindih sehingga 𝑁( + 𝑁' +𝑁) + ⋯	+	𝑁* = 𝑁. 

Setiap stratum dapat dipandang sebagai populasi tersendiri (sub populasi). 

Dalam pembentukan stratum harus diperhatikan variabel apa yang dijadikan 

sebagai dasar pembentukan stratum, yaitu variabel yang memiliki korelasi 

tinggi dengan variabel yang diteliti. 

2. Tahap Kedua 

Sampel diambil dari setiap stratum secara terpisah (independen) dengan 

ukuran sampel dari masing-masing stratum adalah 𝑛(, 𝑛',	𝑛), … ,	𝑛* 

dengan syarat 𝑛( + 𝑛' +	𝑛) + ⋯	+ 𝑛*  = 𝑛. 

3. Tahap Ketiga 

Setelah diperoleh sampel, selanjutnya dilakukan penaksiran terhadap 

parameter yang diperlukan dan selanjutnya dibuat kesimpulan untuk 

populasi berdasarkan hasil penaksiran sampel. 

Tabel 2.4 Stratified Random Sampling 

No. Populasi 𝑵 𝒏 Proporsi 𝒏 Sampel 

1 Pasien 𝑁( 

100 

𝑃1 = 	
𝑁(
𝑁010

 𝑃1. 𝑛 

2 Umum 𝑁' 𝑃2 = 	
𝑁'
𝑁010

 𝑃2. 𝑛 

Jumlah 𝑁010    
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   Design Sprint  

   Design Sprint adalah proses unik lima hari di GV (Google Ventures) 

untuk menjawab berbagai pertanyaan krusial melalui penciptaan purwarupa dan 

pengujian ide dengan pengguna. Design Sprint terdiri atas strategi bisnis, inovasi, 

ilmu perilaku, desain dan sebagainya. Dikemas dalam proses langkah per langkah 

yang bisa diterapkan oleh tim mana saja. Design Sprint bisa menjadi langkah 

pertama yang sempurna. Namun, sprint tidak hanya untuk proyek jangka panjang 

(Knapp, 2016). 

Dalam panduan menjalankan Design Sprint yaitu untuk menjawab 

kebutuhan bisnis. Berdasarkan kutipan dari buku, proses Design Sprint dilakukan 

dalam kurun waktu lima hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum’at). Namun 

dalam penelitian yang dibuat, Design Sprint dibagi dalam lima fase atau proses, 

yaitu Make a Map & Choose a Target atau Understand, Sketch atau Diverge, 

Decide, Prototype, dan Test atau Validate. Lima fase tahapan dalam Design Sprint 

dapat dilihat pada gambar 2.1.  

 
 

Gambar 2.1 Tahapan Design Sprint (Knapp, 2016) 

 
a. Tahap 1 : Make a Map & Choose a Target atau Understand 

Pada tahap ini akan memetakan masalah dan memilih bagian mana yang 

akan difokuskan. Penekanan proses ini memahami permasalahan secara mendalam 
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mulai dari proses bisnisnya, target user dan teknologi yang dimiliki atau akan 

digunakan serta masalah yang dialami setiap user sehingga dapat menjiwai 

permasalahan tersebut. Sebagai gambaran, teknik atau cara yang biasanya 

digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut adalah : 

1. User interview, melakukan wawancara secara langsung terhadap setiap 

user yang potensial. Hal tersebut dapat dilakukan di ukm atau penyedia 

jasa, di kampus atau di tempat lain dengan tujuan untuk memahami 

konteks dan permasalahan mereka secara detail. 

2. Fokus dengan customers, mencoba memahami kebutuhan dan masalah 

mereka dalam setiap user journey. 

3. Fokus dengan orang yang menerima telepon di contact center. Mereka 

yang paling tahu user karena permasalahan platform. 

4. Survey untuk memahami konteks teknologi, kebutuhan dan masalah 

orang-orang (setiap user). 

5. Analisis semua informasi dari banyak sumber dan hal lainnya untuk 

memahami masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Selain itu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya terdapat hal yang 

harus diperhatikan, yakni mendefinisikan atau menyaring dan membuat konsep dari 

penemuan tersebut dan menjabarkan prinsip design, agar pada akhirnya user merasa 

puas dan tidak bingung dalam menggunakan aplikasi.  

b. Tahap 2 : Sketch atau Diverge 

Dalam tahap ini, setiap tim harus menggambarkan berbagai solusi di 

kertas. Proses ini disebut sketching atau ideation mengharuskan melakukan 

brainstorming untuk menemukan kemungkinan solusi baru. Ini saatnya setiap 
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orang harus berpikir secara berbeda dan setiap orang harus menyampaikan 

pemikirannya. Terdapat langkah utama pada tahap ini sehingga dapat menghasilkan 

sketsa solusi yang tepat untuk permasalahan yang dipilih seperti pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Tahapan Crazy 8 Pada Fase Diverge (Knapp, 2016) 

1. Note 

Pada langkah pertama ini sangat mudah dimana akan menuliskan catatan 

dari jangka panjang yang bertujuan untuk memfokuskan terhadap komitmen solusi 

yang ingin diselesaikan. Yang perlu diperhatikan jangan membatasi terhadap apa 

yang ingin ditulis, catat semua hal terkait penyelesaian solusi. Setelah merasa 

semua catatan sudah ditulis maka terdapat tiga menit untuk meninjau kembali apa 

yang ditulis. Lingkarilah catatan yang penting, karena akan membantu dalam 

langkah berikutnya. 

2. Ideas 

Pada langkah ini, menuliskan ide atau gagasan yang terpikirkan dengan 

mengisi selembar kertas dengan corat-coret seperti judul, diagram, gambar tongkat 

atau apapun yang menggambarkan ide yang ada. Yang perlu diperhatikan tidak ada 

ide yang salah atau gagasan yang tidak berguna, selama masih dapat menuangkan 

ide ke dalam kertas, ide tersebut dapat menjadi ide yang sangat bermanfaat. Pada 
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tahap ini membutuhkan waktu kurang lebih dua puluh menit. Setelah selesai, 

terdapat tiga menit tambahan untuk meninjau dan mengelompokkan ide favorit. 

Pada langkah selanjutnya, akan memperbaiki elemen pada ide-ide yang telah 

dituangkan tersebut. 

3. Crazy 8 

Langkah selanjutnya akan menggunakan teknik yang bernama Crazy 8, di 

mana setiap partisipan membagi selembar kertas ukuran letter kemudian dibagi 

menjadi delapan bagian dan menuliskan atau menggambarkan sebuah ide di setiap 

kotak. Sehingga dapat mengerjakan sendiri-sendiri dengan tenang. Dengan 

berfokus pada gagasan yang diyakini akan berhasil dan membantu mencapai 

sasaran serta untuk mengembangkan gagasan bagus tersebut. Jadi, setiap orang 

memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide mereka dengan menulis atau 

menggambar, sehingga tidak membatasi seseorang yang merasa dirinya tidak dapat 

untuk menggambarkan ide yang ada dipikiran. Tujuan pada tahap ini untuk dapat 

menghasilkan sebuat ide baru dan berbeda yang dapat juga berasal dari remix dan 

improve beberapa ide atau perbaduan ide namun tetap harus memperhatikan 

kebutuhan user, sehingga ide yang dipadukan tidak serta merta atau bahkan hanya 

menyalin ide dari produk lain yang sudah ada. 

4. Solution Sketch 

Solution Sketch adalah ide terbaik setiap orang yang telah dituliskan pada 

selembar kertas dengan detail atau rinci. Masing-masing adalah hipotesis yang 

berpendirian tentang bagaimana mengatasi tantangan yang dihadapi. Sketsa ini 

akan dilihat dan dinilai oleh anggota tim lainnya. Oleh sebab itu perlu diperinci, 

dipikirkan dan mudah dimengerti. Setiap sketsa akan menjadi papan cerita tiga 
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panel yang digambar pada catatan tempel, menunjukkan apa yang user lihat saat 

mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Biasanya menggunakan format 

tiga panel, tapi ada pengecualian. Terkadang, akan difokuskan pada satu bagian 

pengalaman pelanggan. 

c. Tahap 3: Decide 

Pada tahap ini, tidak lagi memecah-mecah ide atau membuat ide sendiri-

sendiri. Tetapi, menggunakan teknik untuk memusatkan dan menyatukan semua ide 

menjadi satu ide utama. Memusatkan yang berarti menjadikan satu poin dan 

menggabungkan serta bersama-sama memiliki satu goal. Teknik yang digunakan 

adalah  Zen Vote. Zen Vote merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

memusatkan ide dengan cara memberikan titik atau tanda pada ide yang dirasa 

paling tepat, serta memberikan catatan tambahan untuk ide-ide yang dirasa dapat 

dikembangkan lebik baik lagi. Dengan teknik ini setiap partisipan memiliki 3 suara 

untuk memilih dan membuat satu ide besar, dari ide kecil yang paling banyak 

dipilih.  

Setelah menemukan ide atau solusi yang akan di implementasikan maka 

diperlukan membuat sebuah storyboard. Storyboard ini bertujuan untuk sebagai 

gambaran umum prototype untuk solusi yang akan diimplementasikan, sehingga 

bisa melihat masalah dan titik kebingungan sebelum prototype dibuat. Untuk 

membuatnya sendiri tidak membutuhkan kemampuan artistik karena dapat juga 

berupa tulisan-tulisan atau seperti strip komik.  

d. Tahap 4 : Buat Prototype 

Pada tahap ini kita akan membuat prototype dari tahap sebelumnya dimana 

prototype tersebut akan divalidasi ke target user yang telah ditentukan diawal. 
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Terdapat 4 prinsip yang perlu diperhatikan untuk dapat membuat prototype menjadi 

maksimal : 

i. Pick the right tools 

Terdapat beragam tool yang dapat digunakan untuk membuat prototype, 

semua tool tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tool paling 

simple yang dapat digunakan adalah Microsoft Power Point (untuk pengguna 

produk microsoft). Dapat juga menggunakan tools pendukung seperti Photoshop 

dan CorelDraw untuk membuat animasi atau ilustrasi yang lebih baik. Sedangkan 

untuk dapat memberikan experience kepada user terhadap prototype yang dibuat 

dapat menggunakan tools Adobe Experience Design, Marvel App. Tools ini tidak 

hanya mockup atau alur melainkan real prototype yang dimana user dapat mengklik 

menu yang ada atau berinteraksi layaknya aplikasi nyata pada umumnya. Pada 

Tugas Akhir ini menggunakan tools Adobe Experience Design dan Figma sebagai 

pembuatan desain antarmuka (user interface) maupun interaksi pengguna. 

ii. Divide and conquer  

Pada prinsip ini akan membagi beberapa bagian-bagian penting untuk 

memudahkan dan memfokuskan dalam membuat prototype. Bagian-bagian penting 

tersebut adalah komponen layaknya membuat user interface yang baik, mulai dari 

menentukan warna, layar, halaman setiap alur, bentuk pada setiap komponen, dan 

lain sebagainya. Nantinya semua komponen tersebut akan disatukan menjadi 

serangkaian alur yang baik. Selain itu penulisan atau copywriting yang tepat juga 

harus diperhatikan dengan baik dan detail, beserta dengan ikon, foto atau konten 

lain yang ada pada setiap halaman. Jangan sampai ada penulisan atau kata yang 

tidak sesuai dengan komponen yang lain dalam satu halaman. 
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iii. Stitch it together  

Disini komponen yang sudah dibuat akan disatukan menjadi satu alur yang 

tersusun.  Selain itu juga memastikan tanggal, waktu, nama dan konten lainnya 

konsisten pada prototype. Mencari kesalahan ketik dan memperbaiki kesalahan-

kesalahan kecil. Hal tersebut sangat diperhatikan karena kesalahan kecil dapat 

membuat user mendapatkan experience yang berbeda dari tujuan awal oleh sebab 

itu peran dari prinsip ini bisa dikatakan sangat penting. Sehingga nantinya dapat 

membuat prototypenya konsisten dari awal sampai akhir dan memastikan bahwa 

setiap langkah serealistik mungkin. 

iv. Do a trial run 

Ini adalah satu cek terakhir untuk memastikan prototype sesuai dengan 

kebutuhan dan sesuai dengan apa yang diharapkan serta akan membantu 

mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dari validasi kepada user yang sudah 

ditargetkan. 

e. Tahap 5 : Test atau Validate 

Dalam tahap ini, akan melakukan validasi dengan user apakah mereka bisa 

berinteraksi dengan baik pada prototype yang telah dibuat dan apakah prototype 

sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metodologi ini secara konsep 

merupakan pembagian dari tahap Understanding (User Research) dan Validasi. 

Pada tahap Understanding, tim akan menghadapi akar permasalahan, kebutuhan 

dan pain point user, supaya dapat membuat solusi kreatif dan tepat untuk masalah 

yang sebenarnya. Dan di tahap validasi, subjek studi akan menjadi prototype setelah 

di ideate.  
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Teknik yang dapat digunakan untuk tahap validasi dengan cara kuesiner 

dan wawancara atau interview. Interview merupakan teknik yang paling 

direkomendasikan karena pada tahap ini, first experience user terhadap prototype 

atau produk yang disajikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, seperti 

tombol mana saja yang ditekan atau dipilih user, alur yang dilakukan atau 

dijalankan user sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak, hingga respon user 

terhadap prototype, apakah merasa kesusahan atau sebaliknya dan yang tak kalah 

penting kedekatan dengan user, sehingga dapat memberikan solusi yang sangat 

tepat terhadap permasalahan yang terjadi atau sesuai dengan kebutuhan user. 

   Usability Testing 

Secara informal, usability dapat diartikan sebagai tingkat kemudahan suatu 

produk untuk digunakan menurut (Saputri & dkk, 2017). Berdasarkan ISO usability 

didefinisikan sebagai “...the effectiveness, efficiency, and satisfaction with which 

specified users can achieve specified goals in particular environments” (ISO DIS 

9241-11). Menurut ahli usability, kriteria-kriteria web usability adalah sebagai 

berikut:  

1. Learnability adalah kriteria yang mengukur tingkat kemudahan suatu situs 

untuk dipelajari dan digunakan, khususnya bagi pengguna yang baru 

pertama kali melihat dan menjelajahi situs tersebut. 

2. Efficiency adalah kriteria yang mengukur tingkat performansi pengguna 

ketika menggunakan situs. 

3. Memorability adalah kriteria kualitatif yang dapat dilihat melalui 

kemudahan pengguna dalam menggunakan lagi produk (situs) setelah 

beberapa saat tidak mengunjungi situs. 
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4. Errors adalah kriteria kuantitatif pada web usability, errors menilai situs 

melalui banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh pengguna ketika 

melakukan tugas skenario yang diberikan.  

5. Satisfaction adalah pengukuran kualitatif yang dirasakan atau juga 

ditunjukkan oleh pengguna, ketika sistem atau situs yang digunakan 

menyenangkan dan juga mudah dipakai akan memberikan kenyamanan 

kepada pengguna atau juga memberikan rasa puas ketika pengguna dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. 

Inti utama usability adalah menjawab pertanyaan, apakah produk tersebut 

sesuai dengan kebutuhan user. 

   Analisis Deskriptif 

Berdasarkan kutipan dari (Irsyadi, 2012) Analisis deskriptif merupakan 

analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang dinyatakan dalam angka 

dan dianalisis dengan teknik statistik. 

Teknik pengolahan data untuk variabel bebas menggunakan pengukuran 

dengan skala Likert. Menurut (Maryuliana & dkk, 2016) Skala Likert merupakan 

suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesinoer, dan skala likert 

yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil 

dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan 

penggunannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden 

menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dalam memilih 

salah satu dari pilihan yang tersedia. Responden diminta menggunakan media 
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interaktif secara keseluruhan dengan berhadapan secara langsung. Responden 

diminta memberikan salah satu pilihan dari jawaban yang telah disediakan. Pilihan  

jawaban ada 4 pilihan mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Data 

kualitatif diubah berdasarkan bobot skor satu, dua, tiga, empat, dan lima yang 

kemudian dihitung presentase kelayakan hasilnya menggunakan rumus. Berikut ini 

tabel skala Likert dan bobot skor disajikan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.5 Skala Likert 

No. Kategori Skor 

1 Sangat Setuju 4 

2 Setuju 3 

3 Tidak Setuju 2 

4 Sangat Tidak Setuju 1 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒	𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛	(%) = 	
𝑆𝑘𝑜𝑟	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑑𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
𝑆𝑘𝑜𝑟	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑑𝑖𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑥	100% 

   Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen bertujuan untuk memperoleh informasi sejauh apa 

persyaratan telah terpenuhi. Instrumen memenuhi syarat sebagai alat pengumpulan 

data yang valid dan reliable. 

1. Uji Validitas 

Menurut (Sugiyono, 2012) mengutarakam bahwa uji validitas merupakan 

pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. Adanya uji validitas dalam suatu riset ekonomi 

diperlukan karena pada umumnya berhubungan dengan pertanyaan apakah contoh 
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yang diambil dapat dianggap sah untuk mewakili atau menggambarkan seluruh 

populasi yang ada, serta menjelaskan bagaimana tingkat kemampuan dalam tes 

dalam mencapai sasarannya. 

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur 

konsep tertentu yang ingin diukur, dengan kata lain, validitas berkaitan dengan 

apakah kita mengukur konsep yang tepat. Validitas dapat dihitung dengan melihat 

korelasi dari skor tiap item kuisioner dengan skor keseluruhan item menggunakan 

korelasi pearson. Dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS, korelasi 

masing-masing item didapatkan melalui menu Analyze-Correlate-Bivariate. 

Sebuah item dikatakan valid jika nilai signifikansi item tersebut terhadap total lebih 

kecil dari nilai α. Reliabilitas diukur dengan melihat nilai Cronbach Alpha. 

Instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 

0,7. Perangkat lunak SPSS menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai cronbach 

alpha melalui menu Analyze-Scale-Reliability Analysis. 

2. Uji Reabilitas 

Menurut (Sugiyono, 2012) menjelaskan selain keperluan untuk 

memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian telah benar-benar 

mengukur variabel yang seharusnya diukur, perlu dipastikan juga bahwa instumen 

tersebut mengukur variabel secara akurat. Reliabilitas menguji seberapa konsisten 

suatu instrumen pengukuran mengukur apapun konsep yang diukurnya, dengan 

kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan 

konsistensi di mana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai ketepatan 

sebuah pengukuran. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini menggunakan metode Design Sprint untuk mengelola 

aktivitas yang dilaksanakan. Terbagi menjadi tiga tahap yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
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 Sebelum masuk ke dalam langkah pengerjaan, diperlukan adanya langkah 

persiapan, yaitu merencanakan perancangan desain yang akan dilakukan. 

   Tahap Awal 

Pada tahapan awal dari penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi 

literatur dan wawancara untuk mengumpulkan user story terkait isu permasalahan, 

kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan kapasitas teknologi. Studi literatur dan 

wawancara ini difokuskan agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai pemahaman 

terkait metode Design Sprint dan Usability Testing  yang akan digunakan pada 

penelitian. Mulai dari mengenal metode tersebut sampai menerapkannya. Serta 

bagaimana mendapat hasil yang maksimal dengan menerapkan metode ini. 

3.1.1   Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji beberapa buku dan best practice 

terkait dengan UI/UX yang menggunakan metode Design Sprint (Knapp, 2016) 

serta konsep dasar terkait desain UI/UX yang baik, juga mengkaji pustaka terkait 

penelitian pendahulu (Faizah & Akhsan, 2017), (Priandika & Bachtiar, 2017), (El 

Ghiffary & dkk, 2018) dengan pengambilan populasi dan sampel (Sugiyono, 2012), 

maupun pengolahan data dengan analisis deskriptif (Maryuliana & dkk, 2016). 

Oleh sebab itu, dalam penelitian saat ini menerapkan kembali terkait metode Design 

Sprint sebagai proses utama untuk memberikan antarmuka pengguna penyajian 

makanan sehat yang mudah digunakan dan effisien ketika memesan atau membeli 

makanan sehat. 

3.1.2   Wawancara 

Wawancara ini dilakukan kepada pihak manajer maupun bagian staff 

SMIRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit). Wawancara yang dilakukan 
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dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan terkait dengan 

kondisi saat ini dan harapan yang akan dicapai kedepannya.  

Wawancara dilakukan 4 kali, pada tanggal 17, 22, 25, dan 29 Oktober 2018, 

serta memungkinkan untuk dilakukan wawancara kembali dibeberapa waktu lain 

selama penelitian ini berlangsung. Dengan wawancara dilakukan diharapkan dapat 

menghasilkan data yang tepat mengenai saat ini hingga target yang ingin dicapai 

oleh RSI Jemursari Surabaya terhadap aplikasi mobile yang akan dirancang. 

Tabel 3.1 Tahapan Wawancara 

No. Poin Pertanyaan Kondisi Saat Ini Harapan 

1. Apakah user 

(pasien/umum) 

memerlukan adanya 

penjualan makanan 

sehat tambahan dari 

pihak RSI jemursari?  

Saat ini pasien ataupun 

masyarakat umum 

sering kebingungan 

dalam pencarian 

makanan sehat 

tambahan khususnya 

umum/pihak keluarga. 

Diharapkan adanya 

solusi yang dapat 

membantu dalam hal 

makanan sehat 

tambahan. 

2. Bagaimana proses 

atau langkah-langkah 

membeli makanan 

sehat pada RSI 

Jemursari Surabaya? 

Saat ini proses 

pembelian yaitu 

masyarakat umum 

datang atau turun 

kebawah untuk 

memesan atau membeli 

makanan sehat ke gerai 

Lezaat. 

Diharapkan adanya 

solusi sistem 

pelayanan pesan antar 

makanan tambahan 

yang sehat sesuai 

kebutuhan asupan 

gizi. 
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Tabel 3.2 Lanjutan Tahapan Wawancara 

No. Poin Pertanyaan Kondisi Saat Ini Harapan 

3. Apakah terdapat 

kendala saat membeli 

makanan sehat? 

Saat ini keluarga atau 

penunggu pasien juga 

tidak bisa 

meninggalkan pasien 

untuk membeli 

makanan ke kantin atau 

keluar dari rumah sakit. 

Standart gizi dari 

makanan yang 

dibelipun juga tidak 

diketahui. Kondisi fisik 

lelah dan banyak 

pikiran juga menjadi 

kendala atau kendala 

yang sering terjadi. 

Diharapkan adanya 

aplikasi mobile yang 

dapat memberikan 

kesadaran akan pola 

hidup sehat dengan 

mengkonsumsi 

makanan sehat 

kepada pasien 

maupun masyarakat 

umum. Sekaligus 

dapat memberikan 

perhitungan kalori 

setiap harinya. 

4. Media atau platform 

yang digunakan 

untuk menarik user? 

Saat ini hanya website 

menjadi media atau 

platform dalam 

menggait konsumen 

sekaligus strategi 

marketing disini, 

namun terdapat juga  

Dapat menarik user 

yang lebih banyak 

melalui aplikasi 

mobile terkait 

penjualan makanan 

sehat. 
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Tabel 3.3 Lanjutan Tahapan Wawancara 

No. Poin Pertanyaan Kondisi Saat Ini Harapan 

  sosial media sebagai 

media promosi 

pendukung yaitu 

Instagram.  

 

 
Hasil wawancara dengan manajer dan bagian staff yang ada di Sistem 

Informasi Manajemen Rumah Sakit RSI Jemursari Surabaya menghasilkan 

beberapa poin. 

Setelah melakukan wawancara, kemudian memahami proses bisnis yang 

berlaku saat ini pada penjualan makanan sehat di RSI Jemursari Surabaya dan 

merancang user map atau proses bisnis yang akan berlaku jika penjualan makanan 

sehat menggunakan aplikasi ini. 

a. Proses bisnis saat ini 

Pengambaran proses bisnis saat ini adalah proses bisnis yang berlaku saat ini 

pada penjualan makanan sehat di RSI Jemursari Surabaya. Pada proses bisnis yang 

ada saat ini, kedai RSI Jemursari Surabaya sebagai seller atau penjual belum 

menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran produk makanan 

mereka. Diawali proses masyarakat atau pasien harus mendatangi kedai untuk 

membeli makanan, jika pemesanan jumlah banyak (catering) maka harus 

konfirmasi jauh hari sedangkan pemesanan satuan langsung membayar makanan 

kemudian menerima makanan. 
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Gambar 3.2  Proses Bisnis Saat Ini 
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3.1.3   Observasi 

  Observasi dilakukan untuk mengamati objek yang diteliti. Pada 

penelitian ini proses observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke 

tempat RSI Jemursari Surabaya yang akan mengetahui sistem penjualan makanan 

sehat saat ini dan kebutuhan RSI Jemursari Surabaya untuk meningkatkan 

penjualan makanan sehat mereka. 

    Tahap Pengembangan 

Pada tahap ini dilakukan penerapan metode Design Sprint yang terdiri atas 

5 tahapan yakni understand, diverge, decide, prototype, dan validate. Dimana pada 

tahap validate akan menggunakan usability testing untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal pada penelitian ini. 

3.2.1   Understand 

  Populasi pada penelitian ini memiliki pasien dan masyarakat umum yang 

berada di RSI Jemursari Surabaya dengan jumlah sebanyak 1945 orang dan 

menghasilkan sampel berjumlah 96 orang. Dari sampel tersebut akan diambil 2-5 

orang untuk dilakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

telah disiapkan. Hasil dari wawancara adalah mengetahui kondisi saat ini termasuk 

permasalahan yang dialami user ketika sedang membeli makanan sehat. 

Selain itu peneliti juga melakukan benchmark dengan menguji atau 

mengakses sendiri terhadap 4 produk serupa dari analysis competitors yang 

memiliki keunggulan dan kelemahan secara kompetitif. Hal tersebut dapat 

dipelajari atau diterapkan pada aplikasi penjualan makanan sehat RSI Jemursari 

Surabaya. Setelah mendapatkan hasil dari wawancara dan benchmark terhadap 
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produk serupa dengan menguji hipotesis atau analisis, mencari tahu apa yang 

dipikirkan user potensial, dan menjadi fokus pembahasan pada tahap berikutnya. 

Fokus pada tahap ini adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam akan 

suatu permasalahan, bukan langsung lompat pada solusi. Metode lainnya yang bisa 

dilakukan di tahap ini seperti membahas permasalahan yang dihadapi dan mencoba 

membingkainya ulang menjadi peluang-peluang atau dikenal dengan How Might 

We Note Taking Method (HMW) dan mengajukan pertanyaan dengan kerangka five 

whys. Mengenai istilah How Might We yang dimaksud dengan sebuah cara berpikir 

dalam melahirkan suatu peluang dari suatu permasalahan yang ada, dengan 

mengajukan pertanyaan yang dapat membuat berpikir kembali. Setelah itu 

dilakukan wawancara melalui tatap muka terhadap sepuluh user dan dukungan 

instastory Instagram untuk mengetahui kondisi saat ini atau permasalahan yang 

sedang dihadapi secara intensif. Sepuluh user yang dimaksud adalah pasien yang 

pernah dirawat dan masyarakat umum di kota Surabaya. 

3.2.2   Diverge 

Pada fase tahap ini akan memaparkan semua ide atau brainstorming dari 

analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan teknik Crazy 8 (8 

ide dalam 8 menit) dengan tujuan untuk menggali semua ide yang dirasa bisa untuk 

mengatasi masalah yang ada tanpa membatasi ide yang muncul. Langkah untuk 

memulai yakni : 

a. Membagi selembar kertas (letter atau A4) dan dilipat menjadi 8 bagian. 

b. Menentukan masalah yang akan diselesaikan terlebih dahulu. 

c. Menuliskan ide untuk permasalahan yang dipilih, dapat berupa tulisan gambar 

atau visual yang lain dalam 8 bagian tersebut. 
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d. Meletakkan sketsa ide di dinding, setiap partisipan membutuhkan waktu 2 menit 

untuk menjelaskan sketsa serta keputusan alasan sebagai alternatif ide atau ide 

utama. Kemudian masing-masing mengambil 3 titik untuk memilih sketsa ide 

yang paling berguna. 

Berdasarkan tahapan tersebut dapat menghasilkan beberapa sketch solusi yang 

jelas dan rinci untuk permasalahan yang akan diselesaikan. 

3.2.3   Decide 

Berdasarkan beberapa ide atau solusi yang sudah ada, perlu difokuskan 

untuk mendapatkan alternatif solusi yang benar-benar valid untuk 

diimplementasikan kepada user. Dalam penelitian ini untuk dapat memfokuskan 

ide atau solusi tersebut maka digunakan teknik Zen Vote, adapun langkah-langkah 

dijelaskan seperti berikut: 

a. Menempelkan semua alternatif solusi maupun ide yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya pada dinding dengan selotip kertas atau yang lain berdasarkan judul 

permasalahan yang telah diketauhi. 

b. Mengamati semua alternatif solusi maupun ide dan dapat memberikan catatan 

tambahan untuk memperbaiki atau meningkatkan ide tersebut menjadi lebih 

baik lagi, dengan cara menambahkan atau menuliskan kembali pada sticky note 

dan ditempelkan pada alternatif solusi maupun ide yang diinginkan. 

c. Selanjutnya setiap ide akan diberikan point dengan tanda stiker bulat dan 

catatan dari sticky note. Yang mendapatkan stiker terbanyak maka akan dipilih 

untuk dilanjutkan ke tahap pembuatan storyboard.  

Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan 

naskah, dengan storyboard dapat menyampaikan ide cerita atau solusi kepada orang 
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lain dengan lebih mudah, karena dapat menggiring khayalan seseorang mengikuti 

gambar-gambar yang tersaji, sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide 

cerita yang diinginkan. Storyboard dari ide yang sudah ada berfungsi untuk 

membantu prototype pada tahap berikutnya. 

3.2.4   Prototype 

Pada fase tahap ini akan membuat prototype berdasarkan sketch atau story 

board pada tahap sebelumnya. Berikut langkah-langkah membuat prototype sebagi 

berikut: 

a. Mengamati sketch solution atau storyboard yang telah dibuat sebelumnya dan 

memperkirakan komponen apa saja yang dibutuhkan seperti logo, material 

icon, dan sejenisnya.  

b. Dalam membuat komponen tersebut menggunakan tools seperti CorelDRAW 

X7 untuk pembuatan logo, ilustrasi, dan material icon.  

c. Mengumpulkan dan merancang semua komponen yang telah dibuat kemudian 

dijadikan satu pada artboard menggunakan tools seperti Figma dan Marvel 

App untuk menghasilkan user interface yang baik untuk menguji berbagai 

gagasan dengan user. 

d. Mengkaji dan mengamati kembali apakah desain yang telah dibuat sudah 

sesuai, sehingga prototype yang dihasilkan layak untuk di ujikan ke target user. 

Luaran yang diharapkan setelah menuangkan ide-ide tersebut sudah cukup 

nyata untuk dirasakan, sehingga dapat mendapatkan umpan balik dari user. 

Metode prototyping dapat berupa (mockup / demo / video / fisik prototype). 
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.....................(2) 

3.2.5   Validate 

Pada fase tahap ini akan menguji atau memverifikasi prototype yang telah 

dibuat. Memverifikasi prototype dengan menggunakan metode Usability Testing 

atau User testing (customer experience) yakni melakukan pengujian terhadap 

sistem yang telah dibangun. Penyaringan responden dilakukan dengan 

menggunakan lembar kuesioner yang sudah disiapkan kemudian Google Form 

sebagai tambahan pengujian responden kepada masyarakat yang peduli terhadap 

menyukseskan penelitian ini. Adapun langkah-langkah pengujian user dengan 

mengisi kuesioner dan mengamati target user terhadap prototype tersebut, mulai 

dari interaksi user terhadap prototype, tingkat kepuasan dan kebinggungan selama 

menggunakan, serta user diharapkan juga memberikan feedback terhadap prototype 

tersebut.  

Dengan populasi berjumlah 1945 orang dimana akan diambil sampelnya 

dengan menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel. 

N = Jumlah populasi. 

e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) = 0,01. 

Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

𝑛 =
1945

1 + (1945𝑥0,1') 

𝑛 =
1945

1 + (1945𝑥0,01) 

21 Ne
Nn
+

=
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𝑛 =
1945

1 + 19,45 

𝑛 =
1945

1 + 19,45 = 95,11 = 96 

 

Tabel	3.4	Perhitungan	Stratified Random Sampling 

No. Populasi 𝑵 Proporsi 𝒏 Sampel 

1 Pasien 845 𝑃1 = 	
845
1945 = 0,43 0,43𝑥96 = 43 

2 Umum 1100 𝑃2 = 	
1100
1945 = 0,57 0,57𝑥96 = 55 

 
Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut didapatkan sampel 

sebesar 96 orang dari populasi sebesar 1945 orang dimana sampel tersebut akan 

menjadi fokus utama untuk melakukan validate atau memverifikasi prototype. User 

dapat memberikan feedback melalui kuisioner yang telah disajikan. Membuat 

tabulasi data dengan menggunakan bantuan tools Microsoft Excel. Kemudian 

dilakukan evaluasi dan analisis deskriptif dari hasil kuesioner dengan menggunakan 

bantuan tools Microsoft Excel. 

    Tahap Akhir 

3.3.1   Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini akan melakukan dokumentasi dari penelitian yang telah 

dilakukan dimana akan mendapatkan kesimpulan terkait user interface dan saran 

yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian ini sebagai evaluasi yang nantinya 

dapat mengembangkan atau meningkatkan aplikasi penjualan makanan sehat 

supaya lebih baik nantinya. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Secara keseluruhan user (pasien dan masyarakat umum) merasa tertarik 

dan membutuhkan suatu program baru atau penyelenggaran layanan aplikasi mobile 

makanan sehat sesuai standar kalori pada RSI Jemursari Surabaya. Rata-rata user 

(pasien dan masyarakat umum) merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi 

maupun rekomendasi makanan sehat sehingga dirasa membutuhkan penyajian 

informasi yang lebih mudah dicari, seperti proses pembelian makanan tambahan 

yang sehat, rekomendasi makanan sehat, informasi perhitungan kalori yang ideal, 

dan transaksi pembayaran yang mudah. Hal ini dibuktikan ketika user ingin 

membeli atau mencari makanan extra setelah mendapatkan rekomendasi dokter 

harus mengkonsumsi makanan dengan tingkat kecukupan kalori. Disisi lain, 

keluarga atau penunggu pasien juga tidak bisa meninggalkan pasien untuk membeli 

makanan ke kantin atau keluar dari rumah sakit. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat beberapa permasalahan 

yang dialami user, oleh sebab itu peneliti juga melakukan competitors analysis atau 

benchmark terhadap 4 aplikasi mobile yang sejenis untuk mengetahui proses yang 

tersedia, sehingga dapat dipelajari atau diterapkan pada aplikasi penjualan makanan 

sehat RSI Jemursari Surabaya untuk dapat membantu permasalahan yang dialami 

user. Selain itu, sebagai menganalisa dan mengelola informasi yang bertujuan 

untuk mempertahankan atau menciptakan keunggulan bersaing. Hasil dari 

benchmark dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil Benchmark Competitors 

Aplikasi Pendaftaran Rekomendasi Pesanan Alur Proses 

GO-FOOD Mudah Cukup  

Mudah 

Mudah Mudah 

Grab Food Cukup 

Mudah 

- Mudah Mudah 

PHD Delivery Cukup 

Mudah 

- Cukup 

Mudah 

Rumit 

Traveloka Eats Mudah Cukup  

Mudah 

Cukup 

Mudah 

Rumit 

 
Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa untuk proses pendaftaran user baru, 

pada aplikasi Go-FOOD dan Traveloka Eats memiliki alur yang mudah dari pada 

dua aplikasi yang lain. Hal ini dikarenakan alur pendaftaran pada aplikasi GO-

FOOD dan Traveloka Eats terbagi menjadi 2 model. Pertama cukup dengan mengisi 

tiga form umum yang berisi nama lengkap, email, dan nomor telepon. Kemudian 

lanjut ke model kedua, mengisi kode verifikasi atau one time password (OTP) yang 

dikirim melalui SMS ke nomor telepon user sebagai akses masuk ke akun atau baru 

membuat akun. Kedua, dari ke empat aplikasi GO-FOOD, Grab Food, PHD 

Delivery dan Traveloka Eats, secara kesuluruhan memiliki layanan dapat mendaftar 

atau menghubungkan akun dengan menggunakan sosial media Facebook atau 

Gmail.  

Untuk layanan rekomendasi pada aplikasi GO-FOOD dan Traveloka Eats 

memiliki alur cukup mudah dibandingkan dua aplikasi lain, artinya dua aplikasi lain 

hanya sebatas menyajikan rekomendasi berdasarkan promo makanan. Hal ini 

dikarenakan setiap pengguna GO-FOOD dan Traveloka Eats akan mendapatkan 
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rekomendasi yang berbeda-beda berdasarkan jarak restoran terdekat, hasil 

pencarian user, hingga promo atau kategori. Namun dari sisi Traveloka Eats 

memberikan keunggulan lebih, yaitu adanya fitur artikel pendukung yang berisi 

rekomendasi tempat makan dari food blogger dan adanya review atau ulasan dari 

user lain yang pernah makan di tempat makan tertentu.  

Untuk layanan pesanan pada aplikasi GO-FOOD dan Grab Food memiliki 

alur cukup mudah dibandingkan dua aplikasi lain. Berdasarkan hal tersebut 

dibuktikan layanan pesan antar makanan dalam aplikasi, memperluas jarak 

maksimum pemesanan menjadi 25 kilometer dari lokasi yang ditentukan oleh user. 

Penyajian menu makanan yang informatif dari berbagai restoran ketika melihat dan 

memilih produk hingga memasukkan ke dalam keranjang belanja. Proses pesanan 

yang delightful dalam artian tidak berbelit-belit karena user diarahkan langsung 

dihadapkan billing pembayaran sekaligus alamat pengiriman tujuan. Fitur layanan 

dari kedua aplikasi juga didukung dapat melihat pengecekan pengiriman makanan 

oleh driver dan estimasi kedatangan waktu dibantu dengan maps.  

Kemudian untuk layanan alur proses penggunaan aplikasi GO-FOOD dan 

Grab Food juga memiliki alur cukup mudah dibandingkan dua aplikasi lain. Alur 

proses yang dimaksud mengenai metode pembayaran, keamanan produk dalam 

bertransaksi, dan pelayanan customer service. Untuk metode pembayaran setelah 

memilih produk makanan dapat melalui uang tunai atau menggunakan top-up 

dengan saldo minimal yang ditentukan. Kedua aplikasi tersebut sama-sama 

menghadirkan fitur top-up saldo sebagai pembayaran virtual, untuk GOJEK sendiri 

menggunakan GO-PAY sedangkan Grab menggunakan OVO yang tidak lain 

memberikan keamanan dan mudah kepada user ketika berbelanja. Alur proses yang 
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kedua terkait functional icon-icon dan gaya bahasa kedua aplikasi yang mendukung 

serta memberikan kesan yang menyenangkan kepada user. Selanjutnya alur proses 

pengaduan masalah atau bantuan yang mudah dengan memberikan Frequently 

Asked Questions (FAQ) yang sering dialami user ketika menggunakan aplikasi. Jika 

dirasa kurang, dapat menghubungi customer service untuk mendapatkan solusi 

yang tepat. 

a. Proses bisnis mendatang 

Penggambaran proses bisnis mendatang adalah proses bisnis yang berlaku 

setelah aplikasi penjualan makanan sehat ini berhasil dibuat. Pada proses bisnis 

mendatang, kedai RSI Jemursari Surabaya sebagai penjual sudah menggunakan 

teknologi informasi sebagai sarana pemasaran produk makanan sehat mereka. 

Setiap user diberikan introduction practice tutorial kemudian diarahkan mengisi 

data perhitungan kalori BMR pada tab bar rekomendasi terlebih dahulu. Pada 

proses pembelian produk makanan sehat, user dapat memilih produk makanan sehat 

di halaman depan (home) atau dengan mencari produk makanan sehat yang ingin 

dibeli menggunakan icon pencarian pada navigation bar, selanjutnya memasukkan 

produk makanan sehat ke keranjang belanja. Proses dilanjutkan kedai atau seller 

mengirim produk makanan sehat yang telah dibeli sesuai pemesanan dan 

melakukan pembayaran ditempat disertai kuitansi pembayaran. Setelah menerima 

makanan sehat, user mendapatkan notifikasi untuk melakukan konfirmasi produk 

telah diterima. Setelah itu, maka admin akan mencatat transaksi untuk membuat 

laporan detail penjualan untuk mengevaluasi dan memonitoring proses bisnis 

penjualan kepada kedai atau seller. Berikut adalah gambaran penjelasan dan alur 

proses bisnis mendatang pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Proses Bisnis Mendatang 

Tools design using by B
izagi M

odeler  
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4.1 Diverge 

Setelah melakukan understanding dimana didalamnya kita berlajar 

mengenai product atau permasalahan, kemudian berbagi knowledge dan pada 

akhirnya memilih bagian dari yang penting untuk dibahas lebih dalam. Dan setelah 

menentukan fokus dan metrics pengukur keberhasilan desain aplikasi, sekarang 

saatnya mulai mencari ide dan dengan cepat membuat prototype dari berbagai 

konsep yang didapat dari proses pencarian ide tersebut. Meskipun diharapkan untuk 

mengeluarkan ide-ide sebanyak-banyaknya, namun proses kegiatan design sprint 

harus tetap dijaga yaitu minimalisir group brainstorming, keluarkan ide secara 

individual. Berikut adalah gambaran penjelasan dan alur proses mendapatkan ide 

pada gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Alur Proses Mendapatkan ide (Hasian, 2018) 

Pada tahap ini akan memaparkan semua ide atau brainstorming dari analisis 

yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan teknik Crazy 8. Pemaparan 

untuk mencari ide menggunakan kertas yang telah ditekuk menjadi 8 kotak atau 

bagian, namun inti dari 8 kotak tersebut bukan merupakan flow atau alur proses 

penggunaan aplikasi tetapi 8 konsep yang berbeda untuk momen dan masalah yang 

ingin dipecahkan secara bersama. Permasalahan berdasarkan hasil analisis dari 

tahap sebelumnya yang sebagai acuan pengelompokan task yang akan dilalui oleh 

user yaitu main page, daftar akun, masuk akun, verifikasi kode, penentuan BMR 
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kalori, homepage Lezaat, membuka halaman detail produk, proses checkout, 

rekomendasi, dan pesanan. Berikut adalah hasil dari brainstorming menggunakan 

teknik Crazy 8 dengan track progress penjualan makanan: 

1. Main Page 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain main page setelah dilakukan 

brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda sebelum digunakan 

dalam prototype.   

 
 

Gambar 4.3 Luaran brainstorming halaman main page 

a. Alternatif Pertama Main Page 

Pada gambar 4.4 merupakan sketch tampilan halaman main page dari ide 

pertama. Dalam tampilan tersebut terdapat logo Lezaat yang terletak pada area atas 

sebagai aset visual yang berperan sebagai medium penyampaian persepsi 

pembentuk citra sebuah merek. Kemudian kembali adanya ilustrasi penggambaran 

proses pembelian yang akan berlangsung di Lezaat, tujuan tersebut memberikan 
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kesan inspiratif. Adanya deskripsi singkat atau kalimat ajakan yang diharapkan 

dapat meningkatkan kepercayaan user terhadap Lezaat. Lalu, terdapat button masuk 

dan daftar dengan bentuk persegi panjang yang setiap sisinya sedikit melengkung 

atau rounded corner. Pada area bawahnya lagi berisikan mengenai informasi 

kalimat ajakan berupa ketentuan layanan dan kebijakan privasi ketika 

menggunakan Lezaat. 

 

Gambar 4.4 Sketch ide pertama halaman main page 

b. Alternatif Kedua Main Page 

Pada gambar 4.5 merupakan sketch tampilan halaman main page dari ide kedua. 

Pada alternatif kedua menyajikan logo Lezaat yang terletak pada area atas, 

menyajikan informasi lengkap terhadap keunggulan Lezaat supaya menjadi fokus 

utama user ketika membuka halaman pertama yang dibuat secara image slider atau 



 
 

 
 

49 

 

on boarding screen. Kemudian terdapat button daftar dan masuk yang dibuat secara 

vertikal kebawah. 

 

Gambar 4.5 Sketch ide kedua halaman main page 

c. Alternatif Ketiga Main Page 

Pada gambar 4.6 merupakan sketch tampilan halaman main page dari ide ketiga. 

Pada alternatif ketiga berisikan kalimat pembuka kemudian adanya logo Lezaat 

sebagai identitas atau aset visual. Lalu terdapat gambar atau ilustrasi dengan ukuran 

cukup besar sebagai alias penggambaran penjualan makanan yang dibuat full screen 

sekaligus dapat berubah secara real-time. Pada area bawah terdapat button daftar 

dan masuk yang dibuat persegi penjang dengan sudut lancip melengkung atau 

border radius dengan rounded corner 100 piksel. 
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Gambar 4.6 Sketch ide ketiga halaman main page 

d. Alternatif Keempat Main Page 

Pada gambar 4.7 merupakan sketch tampilan halaman main page dari ide 

keempat. Alternatif keempat terdapat ikon atau ilustrasi menggambarkan proses 

bisnis terkait penjualan makanan yang ditampilkan dengan ukuran cukup besar. 

Selanjutnya, pada area bawahnya menyajikan informasi penting atau keterangan 

yang dibuat semacam on boarding atau slider berguna memberikan informasi 

maupun keunggulan apa saja jika menggunakan aplikasi Lezaat. Kemudian, adanya 

button masuk dan daftar untuk proses sebelum masuk ke dalam sistem. Apabila 

user memilih button masuk maka akan redirect ke halaman masuk akun, sedangkan 

daftar akan redirect ke halaman daftar akun. 
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Gambar 4.7 Sketch ide keempat halaman main page 

e. Alternatif Kelima Main Page 

Pada gambar 4.8 merupakan sketch tampilan halaman main page dari ide 

kelima. Pada alternatif kelima adanya logo lezaat sebagai identitas yang terletak 

rata kiri, terdapat ikon atau ilustrasi dengan ukuran besar dan high resolution 

images yang bertujuan memberikan penyampaian aset visualisasi dan kesan 

pertama yang menyenangkan. Selanjutnya, pada area bawahnya terdapat kalimat 

ajakan atau ucapan selamat datang disertai deskripsi mengenai visi dan misi Lezaat 

ketika membuka halaman pertama, terdapat button masuk dan daftar untuk 

melanjutkan ke dalam sistem. Apabila user memilih button masuk maka akan 

redirect ke halaman masuk akun, sedangkan daftar akan redirect ke halaman daftar 

akun. 
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Gambar 4.8 Sketch ide kelima halaman main page 

f. Alternatif Keenam Main Page 

Pada gambar 4.9 merupakan sketch tampilan halaman main page dari ide 

keenam. Pada alternatif keenam memiliki tampilan simple namun bertujuan 

memberikan value atau goals sesuai kebutuhan user. Adapun sisi functional 

terdapat identitas logo lezaat terletak diatas rata kiri yang selalu ditampilkan ketika 

membuka halaman pertama. Pada area bawah berisi sebuah kalimat sapaan atau 

penjelasan singkat terkait keunggulan membeli produk di lezaat. Kemudian dilanjut 

adanya button masuk dan daftar untuk melanjutkan proses selanjutnya. Apabila 

user memilih button masuk maka akan redirect ke halaman masuk akun, sedangkan 

daftar akan redirect ke halaman daftar akun. 
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Gambar 4.9 Sketch ide keenam halaman main page 

g. Alternatif Ketujuh Main Page 

Pada gambar 4.10 merupakan sketch tampilan halaman main page dari ide 

ketujuh. Pada alternatif ketujuh pada area atas berisikan kalimat pembuka serta 

identitas logo lezaat yang dibuat rata tengah. Selanjutnya, terdapat ilustrasi terkait 

penjualan makanan yang dibuat secara oval dan memiliki fungsi image slider untuk 

dapat melihat lainnya. Kemudian pada area bawah adanya pop-up yang berisikan 

button masuk maupun daftar. Tujuan adanya pop-up pada area bawah memberikan 

kesan yang menyenangkan ketika memilih salah satu button yang tersedia, maka 

akan muncul respon halaman pendaftaran dengan transition dissolve. Apabila user 

memilih button masuk maka akan menampilkan form masuk akun, sedangkan 

daftar akan menampilkan form halaman daftar akun. 
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Gambar 4.10 Sketch ide ketujuh halaman main page 

h. Alternatif Kedelapan Main Page 

Pada gambar 4.11 merupakan sketch tampilan halaman main page dari ide 

kedepalan. Pada alternatif kedepalan memiliki tampilan hampir menyerupai 

alternatif kelima namun lebih menekankan layout sederhana untuk memudahkan 

user memahami maksud terkait pendaftaran. Penyajian area atas memiliki ilustrasi 

atau ikon tentang makanan sehat, selanjutnya adanya kalimat pembuka untuk 

menarik user, terdapat button sign in dan create account yang dibuat persegi 

panjang presisi rata kanan kiri, hingga pada area bawah adanya kalimat singkat 

mengenai menyetujui syarat dan kebijakan menggunakan aplikasi. Apabila user 

memilih button masuk maka akan redirect ke halaman masuk akun, sedangkan 

daftar akan redirect ke halaman daftar akun. 
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Gambar 4.11 Sketch ide kedelapan halaman main page 

2. Daftar Akun 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain daftar akun setelah dilakukan 

brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda sebelum digunakan 

dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.12 Luaran brainstorming halaman daftar akun 



 
 

 
 

56 

 

a. Alternatif Pertama Daftar Akun 

Pada gambar 4.13 merupakan sketch tampilan halaman pendaftaran akun dari 

ide pertama. Pada area atas berisikan kalimat pembuka atau keterangan singkat 

yang dibuat rata tengah berguna sebagai memberikan experience atau informatif 

terkait kepentingan menjaga kesehatan melalui dorongan platform aplikasi ini. 

Selanjutnya terdapat checkbox yang bertujuan user dapat memilih kategori sebagai 

pasien atau umum dan adanya persegi disertai ikon dengan menggambarkan kedua 

aktor. Terdapat form yang akan di lengkapi oleh user  dan setiap field dibuat seperti 

textbox yang ada di pendaftaran berisikan seperti nama, email, nomor telepon, kata 

sandi. Kemudian pada area bawah adanya button lanjut sebagai menyimpan data 

yang sudah didaftarkan. 

 

Gambar 4.13 Sketch ide pertama halaman daftar akun 
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b. Alternatif Kedua Daftar Akun 

Pada gambar 4.14 merupakan sketch tampilan halaman pendaftaran akun dari 

ide kedua. Berisikan kalimat pembuka yang dibuat rata tengah dengan tujuan 

memberikan petunjuk atau penjelasan kepada user untuk melengkapi form yang 

telah disediakan. Setiap field daftar akun terdiri (nama, email, password, nomor 

telepon, jenis kelamin) kemudian terdapat button simpan untuk proses selanjutnya. 

 

Gambar 4.14 Sketch ide kedua halaman daftar akun 

c. Alternatif Ketiga Daftar Akun 

Pada gambar 4.15 merupakan sketch tampilan halaman pendaftaran akun dari 

ide ketiga. Memiliki tampilan interface clean dan tata letak layout dibuat sederhana 

namun bertujuan mengarahkan user melengkapi form yang mudah dipahami. 

Selanjutnya terdapat checkbox apabila user telah memahami atau menyetujui syarat 

dan kebijakan penggunaan aplikasi setelah mendaftar akun. Terdapat button 

register untuk melakukan proses selanjutnya, jika user sudah memiliki akun maka 

diarahkan navigasi ke bawah untuk proses login yang disertai link pada area bawah. 
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Gambar 4.15 Sketch ide ketiga halaman daftar akun 

d. Alternatif Keempat Daftar Akun 

Pada gambar 4.16 merupakan sketch tampilan halaman pendaftaran akun dari 

ide keempat. Pada tampilan desain alternatif keempat memiliki layout hampir 

serupa dengan alternatif ketiga, namun segi berbeda pada tampilan form 

pendaftaran. Form tersebut ditampilkan dengan tampilan field yang menarik, setiap 

field dibuat presisi sama panjang dan berisi ikon untuk menunjukkan mengisi form 

dengan mudah. Disediakan link bagi user yang sudah memiliki account, link berupa 

“sign in atau masuk” dengan underline. Kemudian setelah pengisian form adanya 

tombol button sign up untuk melajutkan proses selanjutnya dan menyimpan data 

user baru. 
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Gambar 4.16 Sketch ide keempat halaman daftar akun 

e. Alternatif Kelima Daftar Akun 

Pada gambar 4.17 merupakan sketch tampilan halaman pendaftaran akun dari 

ide kelima. Pada tampilan desain alternatif kelima terdapat link login dengan 

underline yang dibuat rata kiri pada area pojok atas. Selanjutnya adanya form yang 

dibuat seperti textbox disetiap field yang ada. Setiap user akan melengkapi input 

field terdiri dari nama, nomor telepon, kode verifikasi atau one time password 

(OTP). Untuk kali ini alternatif tersebut dibuat secara sederhana dengan sekali 

function, dengan tujuan ketika user telah mengisi data maka terdapat link OTP 

untuk mendapatkan kode akses verifikasi yang terletak form input field ketiga. 

Setelah selesai, pada area bawah terdapat button register maka akan diproses 

menjadi user baru. 
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Gambar 4.17 Sketch ide kelima halaman daftar akun 

f. Alternatif Keenam Daftar Akun 

Pada gambar 4.18 merupakan sketch tampilan halaman pendaftaran akun dari 

ide keenam. Pada tampilan desain alternatif keenam memiliki kata pembuka singkat 

pada area atas. Kemudian terdapat stepper layout yang dibagi menjadi 2 fungsi, 

yaitu personal (data diri) dan foto profil. Pada area bawah terdapat form yang dibuat 

seperti tabel dan setiap field dibuat seperti placeholders, yang kemudian user akan 

diarahkan melengkapi data terlebih dahulu. Setiap form berisikan nama depan, 

nama belakang, tempat tinggal, nomor telepon, alamat, password, tanggal lahir. 

Setelah selesai, adanya button register pada area bawah maka akan diproses 

menjadi user baru. 
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Gambar 4.18 Sketch ide keenam halaman daftar akun 

g. Alternatif Ketujuh Daftar Akun 

Pada gambar 4.19 merupakan sketch tampilan halaman pendaftaran akun dari 

ide ketujuh. Alternatif tampilan desain alternatif ketujuh adanya ikon atau ilustrasi 

pendaftaran yang dibuat rata tengah pada area atas dengan ukuran cukup besar. 

Selanjutnya, form dibuat seperti cardview yang setiap field juga dibuat textbox. 

Alternatif kali ini bertujuan memberikan kesan layout berbeda ketika melakukan 

register atau buat akun. Isi dari form tersebut yaitu nama, email, nomor telepon, 

dan password. Tombol button dibuat oval dengan pemberian shape arrow untuk 

melanjutkan proses register. Jika user telah memiliki akun, maka adanya link login 

dengan text bold yang akan redirect ke halaman masuk akun. 
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Gambar 4.19 Sketch ide ketujuh halaman daftar akun 

h. Alternatif Kedelapan Daftar Akun 

Pada gambar 4.20 merupakan sketch tampilan halaman pendaftaran akun dari 

ide kedelapan. Pada tampilan desain alternatif kedelapan kali ini berisikan kata 

pembuka singkat dan terdapat ikon penggambaran register yang dibuat rata kanan 

pada area atas. Pada form tersebut berisi nama, email, password, confirm password, 

dan nomor telepon. Dalam peengisian form, setiap field dibuat seperti textview agar 

jika adanya sebuah kesalahan maka alert muncul dibawah setiap field dengan text 

berwarna merah. Dari penjelasan field dibuat secara detail dan terlihat jelas pada 

tampilan setiap proses pengisian data ketika user melakukan register. Kemudian 

adanya tombol button register jika user telah melengkapi serangkaian data dan akan 

tersimpan sebagai user baru. 
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Gambar 4.20 Sketch ide kedelapan halaman daftar akun 

3. Masuk Akun 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain masuk akun setelah 

dilakukan brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda atau 

bervariasi sebelum digunakan dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.21 Luaran brainstorming halaman masuk akun 
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a. Alternatif Pertama Masuk Akun 

Pada gambar 4.22 merupakan sketch tampilan halaman masuk akun dari ide 

pertama. Pada alternatif pertama terdapat beberapa tampilan yang berisikan logo 

lezaat yang dibuat rata kanan pada area atas. Terdapat stepper layout yang disertai 

divider atau garis line dengan tujuan memberikan informasi kepada user pada 

proses login akun atau sign up. Untuk tampilan form dibuat card dengan detail 

pengisian seperti email dan password. Adanya link lupa password dibuat text bold 

, dengan tujuan jika user salah menginputkan data atau masih mengalami masalah 

saat mengakses akun. Mengubah kata sandi dibuat secara mudah, dengan 

mengirimkan email atau SMS tautan untuk me-reset-nya melalui alamat email atau 

nomor telepon yang user berikan. Selanjutnya, terdapat tombol button login untuk 

masuk ke dalam sistem. 

 

Gambar 4.22 Sketch ide pertama halaman masuk akun 
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b. Alternatif Kedua Masuk Akun 

Pada gambar 4.23 merupakan sketch tampilan halaman masuk akun dari ide 

kedua. Pada alternatif kedua terdapat tampilan desain halaman login dibuat card 

view dengan tujuan sebagai wrapper atau frame layout yang akan membungkus 

layout di dalamnya dengan desain menyerupai kartu. Ciri khas dari desain card 

view, adanya rounded corner dan adanya shadow untuk efek elevation. Adapun isi 

dari halaman login yaitu terdapat keterangan singkat sebagai fungsi copywriting 

untuk menarik user mengakses aplikasi. Selenjutnya, terdapat 2 button yang 

dibedakan menjadi 2 kategori yaitu login sebagai pasien dan login sebagai umum. 

Hal tersebut dengan tujuan agar user secara mudah dalam mengakses ke dalam 

halaman login dan membedakan kategori aktor. 

 

Gambar 4.23 Sketch ide kedua halaman masuk akun 
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c. Alternatif Ketiga Masuk Akun 

Pada gambar 4.24 merupakan sketch tampilan halaman masuk akun dari ide 

ketiga. Pada alternatif ketiga terdapat tampilan desain halaman masuk akun yang 

berisikan kalimat pembuka atau keterangan singkat sebelum masuk pada pengisian 

form. Cardview berisi sebuah form berbentuk persegi panjang yang disajikan terdiri 

atas nomor telepon, password, serta link lupa password yang berfungsi ketika user 

mengalami lupa kata sandi dan ingin mereset ulang. Di area bawah adanya button 

login untuk mengakses ke dalam sistem. 

 

Gambar 4.24 Sketch ide ketiga halaman masuk akun 

d. Alternatif Keempat Masuk Akun 

Pada gambar 4.25 merupakan sketch tampilan halaman masuk akun dari ide 

keempat. Tampilan login pada area atas berisi judul berupa keterangan singkat atau 

kalimat pembuka sebagai memberikan kesan pertama menyenangkan kepada user. 

Kemudian terdapat form yang dibuat persegi panjang, adapun berisi mengenai aktor 
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atau user yang akan diberi hak akses login yaitu pasien dan umum. Setiap layout 

diatur jarak columns dan margin sehingga menghasilkan tampilan yang terkesan 

rapi dan mudah dimengerti oleh user. Setiap field pada form berisikan nomor 

register, nomor telepon, serta password. Adanya button lanjut untuk masuk ke 

proses selanjutnya. 

 

Gambar 4.25 Sketch ide keempat halaman login akun 

e. Alternatif Kelima Masuk Akun 

Pada gambar 4.26 merupakan sketch tampilan halaman masuk akun dari ide 

kelima. Alternatif desain tampilan login ide kelima menyajikan pertanyaan singkat 

seperti “Anda Sebagai?” yang berfungsi menarik user untuk diarahkan memilih 

salah satu diantara 2 aktor yang disediakan. Selain itu, penggambaran aktor dibuat 

ikon atau ilutrasi yang disertai checklist pada tampilan area atas menjadi lebih 

menyenangkan. Kemudian, area dibawah nya lagi berisikan field nama, nomor 
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telepon, password, serta button lanjut untuk melanjutkan proses dan akan redirect 

ke halaman selanjutnya. 

 

Gambar 4.26 Sketch ide kelima halaman login akun 

f. Alternatif Keenam Masuk Akun 

Pada gambar 4.27 merupakan sketch tampilan halaman masuk akun dari ide 

keenam. Alternatif desain berikutnya terdapat logo atau ilustrasi penggamabaran 

lezaat yang terletak area pojok kanan atas. Kemudian adanya field yang dibuat rata 

kiri berisikan nomor register serta password. Dibawah itu terdapat link apabila user 

lupa password atau ingin mereset ulang kata sandi lama. Pada area bawah button 

sign in serta sign up dibuat semenarik mungkin dengan format rata kanan dan 

apabila sign in terpilih maka akan redirect ke halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.27 Sketch ide keenam halaman masuk akun 

g. Alternatif Ketujuh Masuk Akun 

Pada gambar 4.28 merupakan sketch tampilan halaman masuk akun dari ide 

ketujuh. Alternatif ketujuh terdapat tampilan desain halaman masuk akun yang 

menyajikan ilustrasi tentang makanan sehat pada area atas dengan rata tengah. 

Fungsi tesebut mengarahkan user agar fokus memperhatikan kesehatan terlebih 

mengkonsumsi makanan sehat sebagai standar kalori setiap hari. Dibawah adanya 

field untuk melengkapi data sebelum masuk, berupa nomor telepon dan password 

yang dibuat persegi panjang dengan rounded corner melengkung. Terdapat link 

ketika user lupa password dengan format text bold. Pada area bawah terdapat 2 

button yang menjadi fungsi primary dan secondary, maksudnya button lanjut 

sebagai fokus utama user ketika sudah melengkapi data untuk masuk ke dalam 

sistem sedangkan secondary button sebagai opsi jika user belum memiliki akun 

yang terdaftar atau belum memiliki hak akses. Adapun maksud lain penentuan 
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menggunakan secondary button untuk meminimalkan resiko kesalahan potensial 

dan mengarahkan user dengan tingkat keberhasilan sukses.  

 

Gambar 4.28 Sketch ide ketujuh halaman masuk akun 

h. Alternatif Kedelapan Masuk Akun 

Pada gambar 4.29 merupakan sketch tampilan halaman masuk akun dari ide 

kedelapan. Alternatif tampilan desain terakhir pada area atas menyajikan logo 

lezaat sebagai identitas yang diletakkan rata tengah. Kemudian dibuat cardview 

persegi panjang yang berisikan kategori login pasien atau umum yang dibedakan 

menggunakan divider atau garis sekaligus menjadi penyekat, nomor register, 

nomor telepon, serta password yang mana semua input field dibuat seperti textview. 

Button lanjut masih tergabung didalam cardview dengan diberikan ikon arrow atau 

arah panah kanan, yang berguna mengarahkan user untuk masuk ke proses 

selanjutnya. 
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Gambar 4.29 Sketch ide kedelapan halaman masuk akun 

4. Verifikasi OTP 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain verifikasi OTP setelah 

dilakukan brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda atau 

bervariasi sebelum digunakan dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.30 Luaran brainstorming halaman verifikasi OTP 
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a. Alternatif Pertama Verifikasi OTP 

Pada gambar 4.31 merupakan sketch tampilan halaman verifikasi OTP dari ide 

pertama. Alternatif pertama terdapat ilustrasi tentang penggambaran terkait alur 

verifikasi yang teletak pada area atas. Kemudian pemberian konten atau keterangan 

yang menjelaskan kode telah dikirimkan melalui nomor telepon setiap user berupa 

text ataupun angka. Jika berhasil maka user mengisi kode di kolom field yang 

disediakan, namun jika belum menerima kode maka terdapat link kirim ulang yang 

dibuat bold. Untuk melanjutkan proses selanjutnya maka disediakan tombol button 

masuk. 

 

Gambar 4.31 Sketch ide pertama halaman verifikasi OTP 

b. Alternatif Kedua Verifikasi OTP 

Pada gambar 4.32 merupakan sketch tampilan halaman verifikasi OTP dari ide 

kedua. Dalam tampilan tersebut berisikan ilustrasi yang terletak pada area atas 

sebagai penggambaran terkait verifikasi ataupun kode OTP yang dilain sisi berguna 

menarik visual user. Setelah itu adanya keterangan singkat untuk mengarahkan user 
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mengisi nomor telepon didalam placeholder yang disediakan, nomor telepon 

tersebut digunakan sebagai kode OTP atau pin yang dikirimkan melalui text 

message dan diinputkan pada field yang disediakan. Apabila kode atau pin belum 

diterima maka disediakan link kirim ulang yang dibuat bold, dan terdapat button 

lanjut untuk masuk ke proses selanjutnya. 

 

Gambar 4.32 Sketch ide kedua halaman verifikasi OTP 

c. Alternatif Ketiga Verifikasi OTP 

Pada gambar 4.33 merupakan sketch tampilan halaman verifikasi OTP dari ide 

ketiga. Pada area atas pemberian logo atau ilustrasi yang memberikan kesan tentang 

penggambaran hak akses masuk menggunakan keamanan kode OTP. Kemudian 

adanya keterangan atau kalimat ajakan untuk mengarahkan user menginputkan 

kode verifikasi yang telah di kirim melalui SMS (Text Message) ke nomor telepon 

masing-masing. Terdapat kondisi apabila user belum menerima kode verifikasi dan 

diharuskan untuk kirim ulang yang telah disediakan berupa link jika waktu telah 
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habis. Untuk melanjutkan proses berikutnya maka adanya tombol button konfirmasi 

pada area bawah. 

 

Gambar 4.33 Sketch ide ketiga halaman verifikasi OTP 

d. Alternatif Keempat Verifikasi OTP 

Pada gambar 4.34 merupakan sketch tampilan halaman verifikasi OTP dari ide 

keempat. Dalam tampilan desain alternatif kelima terdapat tittle verifikasi akun 

pada area atas dan keterangan singkat sebagai informasi kepada user untuk 

memasukkan kode unik yang telah terkirim ke nomor telepon. Kemudian adanya 

kolom persegi panjang yang semacam placeholder dengan tujuan sebagai pengisian 

kode OTP dengan mengetahui jumlah maksimal karakter dan button verifikasi 

utnuk melanjutkan proses selanjutnya. Jika user belum menerima kode maka 

disediakan link kirim ulang yang dibuat tebal dan terletak pada area bawah dengan 

rata kiri. 
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Gambar 4.34 Sketch ide keempat halaman verifikasi OTP 

e. Alternatif Kelima Verifikasi OTP 

Pada gambar 4.35 merupakan sketch tampilan halaman verifikasi OTP dari ide 

kelima. Pada alternatif desain kelima dibuat seperti pop-up atau modal yang 

berisikan logo Lezaat sebagai identitas utama dan menjadi media penyampaian 

persepsi pembentuk citra sebuah merek. Kemudian pemberian keterangan atau 

konten mengajak user untuk melakukan penginputan kode unik OTP yang telah 

dikirim melalui text message ke nomor telepon masing-masing. Pada saat 

melakukan penginputan kode OTP disediakan field yang dibuat persegi panjang, 

dan jumlah karakter kode unik tidak boleh kurang dari 4.  Adanya button lanjut 

untuk memproses pengecekan keamanan verifikasi sebelum masuk ke dalam 

sistem. Jarak padding button juga diatur presisi nya agar menghasilkan pixel perfect 

dan responsive. 
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Gambar 4.35 Sketch ide kelima halaman verifikasi OTP 

f. Alternatif Keenam Verifikasi OTP 

Pada gambar 4.36 merupakan sketch tampilan halaman verifikasi OTP dari ide 

keenam. Dalam tampilan alternatif desain kali ini terdapat button atau link batal 

yang terletak pada area pojok kanan atas. Button atau link batal tersebut digunakan 

ketika kondisi user ingin membatalkan suatu proses atau kembali proses 

sebelumnya. Selanjutnya adanya ilustrasi yang terletak ditengah paragraf sebagai 

penggambaran proses verifikasi keamanan menggunakan OTP, dilain sisi sebagai 

tampilan terlihat clean dan menyenangkan. Kemudian, pemberian konten atau 

keterangan yang menjelaskan kode OTP telah dikirimkan melalui nomor telepon 

yang sebelumnya telah dimasukkan. Dalam ide tampilan tersebut terdapat fitur 

yaitu adanya proses stepper layout atau user dapat melihat proses-proses yang telah 

dilalui sebelumnya dengan simbol ikon sukses. Semua proses tersebut secara 

otomatis berjalan sesuai user flow menyelesaikan setiap proses yang ada. 
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Gambar 4.36 Sketch ide keenam halaman verifikasi OTP 

g. Alternatif Ketujuh Verifikasi OTP 

Pada gambar 4.37 merupakan sketch tampilan halaman verifikasi OTP dari ide 

ketujuh. Dalam tampilan tersebut berisikan keterangan informasi yang menjelaskan 

kode OTP telah dikirim melalui nomor telepon user dengan adanya ikon disebelah 

kanan. Kode tersebut dimasukkan kedalam placeholder berupa 3 karakter dengan 

waktu batas 20 detik yang telah disediakan. Apabila user belum menerima kode 

OTP terdapat link text “Tidak Menerima OTP” yang dibuat underline. Selain itu, 

ada alternatif lain sebagai salah satu celah keamanan dengan opsi verifikasi OTP 

berbasis suara. Otentikasi dua faktor yang memungkinkan perusahaan (Lezaat) 

untuk memfasilitasi pembuatan OTP berbasis panggilan tidak terjawab untuk 

pelanggan potensial. Solusi pemberitahuan yang cepat dan andal ini memastikan 

pengiriman informasi sensitif waktu yang terjamin pada ponsel konsumen, seperti 

kata sandi sekali pakai dengan pemberian button OTP On Call yang dibuat persegi 
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panjang. Jika dirasa cukup dan user telah menyelesaikan serangkaian proses OTP 

maka terdapat button Lanjut. 

 

Gambar 4.37 Sketch ide ketujuh halaman verifikasi OTP 

h. Alternatif Kedelapan Verifikasi OTP 

Pada gambar 4.38 merupakan sketch tampilan halaman verifikasi OTP dari ide 

kedelapan. Pada area atas terdapat ilustrasi atau ikon yang dibuat cukup lebar 

sebagai penggambaran tahapan proses verifikasi. Selanjutnya adanya pemberian 

keterangan atau informasi singkat untuk memasukkan kode unik OTP yang telah 

dilakukan oleh user. Selama proses penginputan terdapat placeholder yang dibuat 

rata tengah dengan diberikan time out 15 detik, apabila kode belum terkirim maka 

otomatis berubah menjadi link untuk mengirim ulang kode OTP ke nomor telepon 

user. Untuk melanjutkan proses selanjutnya atau masuk ke dalam sistem, maka user 

diarahkan untuk menekan button Lanjut. Namun jika dirasa proses pengiriman kode 

OTP mengalami kendala, solusi alternatifnya diberikan opsi verifikasi OTP 

berbasis suara yang itu menjadi salah satu kemudahan bagi sisi user sendiri. 
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Gambar 4.38 Sketch ide kedelapan halaman verifikasi OTP 

5. BMR Kalori 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain BMR Kalori setelah 

dilakukan brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda atau 

bervariasi sebelum digunakan dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.39 Luaran brainstorming halaman BMR Kalori 
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a. Alternatif Pertama BMR Kalori 

Pada gambar 4.40 merupakan sketch tampilan halaman BMR kalori dari ide 

pertama. Alternatif pertama terdapat stepper layout yang mana setiap proses 

menjelaskan suatu keadaan user telah menyelesaikan pertanyaan atau task dengan 

penomoran dibuat vertikal. Tiap proses pertanyaan tersebut berisikan halaman 

profil, data diri, tingkat resiko, dan hasil BMR kalori. Untuk setiap tahapan 

pertanyaan yang telah selesai diisi oleh user, secara otomatis berubah menjadi ikon 

check supaya user mengetauhi tahapan apa saja yang telah terlewati.   

 

Gambar 4.40 Sketch ide pertama halaman BMR Kalori 

b. Alternatif Kedua BMR Kalori 

Pada gambar 4.41 merupakan sketch tampilan halaman BMR kalori dari ide 

kedua. Dalam tampilan tersebut setiap proses pertanyaan terkait pengambilan kalori 

ideal setiap user menggunakan slider. Kemudian pertanyaan tersebut memiliki 4 

proses yang dibagi antara lain:  data diri, tinggi dan berat, tingkat aktifitas, hasil 
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BMR kalori. Terdapat button chevron right atau arah ke kanan yang bertujuan 

sebagai pemidahan halaman berikutnya setelah mengisi setiap pertanyaan yang ada.  

 

Gambar 4.41 Sketch ide kedua halaman BMR Kalori 

c. Alternatif Ketiga BMR Kalori 

Pada gambar 4.42 merupakan sketch tampilan halaman BMR kalori dari ide 

ketiga. Dalam tampilan tersebut tetap menggunakan stepper layout sebagai fokus 

utama proses untuk mendapatkan hasil BMR kalori setiap user. Selain itu, pembeda 

dari alternatif desain lainnya yaitu setiap proses diurutkan secara horizontal dengan 

diberi simbol dan keterangan agar terlihat efisen. Konten pertanyaan yang disajikan 

meliputi data diri, tinggi dan berat badan, tingkat resiko, tingkat aktifitas user 

sehari-hari. Kemudian adanya dropdown pada header page yang tidak lain 

merupakan detail pertanyaan yang akan diisi oleh user. Untuk berpindah ke 

halaman baru, adanya button lanjut yang berada pada area bawah. 
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Gambar 4.42 Sketch ide ketiga halaman BMR Kalori 

d. Alternatif Keempat BMR Kalori 

Pada gambar 4.43 merupakan sketch tampilan halaman BMR kalori dari ide 

keempat. Alternatif desain keempat adanya ilustrasi pada area atas dengan 

pemilihan rata kiri untuk setiap proses yang ada, dan pemberian nomor menjadi 

tanda proses stepper layout.  Komponen setiap pertanyaan memiliki tampilan 

sederhana, dengan tujuan menghindari tingkat errors atau banyaknya kesalahan 

yang dilakukan oleh pengguna ketika melakukan tugas skenario yang diberikan. 

Sedangkan isi konten mencari kebutuhan kalori tersebut masih sama sesuai dengan 

standar atau tolak ukur perhitungan dari Kemenkes RI. Jika dirasa cukup dan user 

telah menyelesaikan serangkaian proses BMR kalori maka terdapat button Lanjut. 
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Gambar 4.43 Sketch ide keempat halaman BMR Kalori 

e. Alternatif Kelima BMR Kalori 

Pada gambar 4.44 merupakan sketch tampilan halaman BMR kalori dari ide 

kelima. Dalam tampilan tersebut pada area atas adanya stepper layout yang dibuat 

semacam rectangle atau persegi panjang dengan pemberian warna setiap berpindah 

ke halaman berikutnya. Ukuran tampilan dan orientasi dibuat responsive atau istilah 

lainnya menghasilkan pixel perfect untuk memastikan konsistensi tata letak yang 

simetris dengan memperhatikan columns, gutters, dan margins. Komponen yang 

digunakan dalam mengisi setiap pertanyaan yaitu text box dengan berbagai macam 

opsi pilihan. Apabila field pertanyaan telah selesai diisi makan akan berpindah 

halaman secara otomatis atau peer transitions. Adapun proses setiap perpindahan 

ke halaman berikutnya berisikan data diri, tingkat resiko, tingkat aktivitas, dan hasil 

jumlah kalori ideal. 
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Gambar 4.44 Sketch ide kelima halaman BMR Kalori 

f. Alternatif Keenam BMR Kalori 

Pada gambar 4.45 merupakan sketch tampilan halaman BMR kalori dari ide 

keenam. Ide keenam BMR Kalori ini terdapat logo Lezaat yang diletakkan pada 

area atas. Selanjutnya berisi stepper layout namun dibuat semacam peer transitions 

dengan artian sebuah tab yang dapat digeser dari satu sisi, sementara tab lain 

bergerak dari layar di arah yang berlawanan. Sebuah kondisi user harus 

menyelesaikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum berpindah ke tab lainnya. Pokok 

utama pertanyaan yang menjadi pembeda yaitu setiap task pertanyaan diberikan 

ilustrasi masing-masing dan terdapat sebuah rectangle dengan rounded corner 100 

piksel yang hampir menjadi ellipse. Tujuan tersebut digunakan sebagai mengisi 

field pertanyaan dengan menggeser atau memutar untuk menjawab pertanyaan yang 

disediakan, dan hasil akhir pertanyaan menghasilkan kalori ideal setiap user. 
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Gambar 4.45 Sketch ide keenam halaman BMR Kalori 

g. Alternatif Ketujuh BMR Kalori 

Pada gambar 4.46 merupakan sketch tampilan halaman BMR kalori dari ide 

ketujuh. Pada area atas terdapat ilustrasi atau logo Lezaat yang menjadi awalan 

personalisasi visual menjadi lebih menarik. Kemudian setiap task pertanyaan 

beserta jawaban akan menampilkan percentage progress atau ukuran jawaban yang 

telah diisi. Halaman tersebut menjelaskan data diri berat badan user dan 

menghasilkan berat badan tidak melampaui batas ukuran ideal umumnya. Selain 

itu, terdapat halaman pertanyaan lainnya seperti : data pribadi, tingkat perilaku, dan 

hasil kalori ideal yang muncul ketika semua task pertanyaan selesai dilalui. Pada 

area bawah diberikan button Lanjut untuk pindah ke proses berikutnya, kemudian 

adanya button hitung ulang pada akhir halaman yang digunakan user memvalidasi 

kebenaran terkait hasil kalori ideal. 
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Gambar 4.46 Sketch ide ketujuh halaman BMR Kalori 

h. Alternatif Kedelapan BMR Kalori 

Pada gambar 4.47 merupakan sketch tampilan halaman BMR kalori dari ide 

kedepalan. Ide kedepalan BMR Kalori ini hampir serupa dengan ide ketiga yang 

mana constraint setiap task tidak jauh berbeda. Yang menjadi pembeda salah 

satunya yaitu stepper layout diberikan penomoran di setiap proses dan tentunya 

user dapat melihat sejauh mana task yang akan berlangsung dengan penambahan 

ikon chevron right atau arah panah ke kanan. Kemudian pada header page atau 

judul setiap halaman diberikan keterangan step 1, step 2, step 3, dan step 4. 

Sedangkan pada area bawah adanya button Lanjut untuk berpindah ke halaman 

berikutnya dengan dibuat rounded corner 4 piksel atau sedikit melengkung di setiap 

susut sisi persegi panjang. 



 
 

 
 

87 

 

 

Gambar 4.47 Sketch ide kedelapan halaman BMR Kalori 

6. Homepage Lezaat  

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain Homepage Lezaat setelah 

dilakukan brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda atau 

bervariasi sebelum digunakan dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.48 Luaran brainstorming halaman Homepage Lezaat 



 
 

 
 

88 

 

a. Alternatif Pertama Homepage Lezaat 

Pada gambar 4.49 merupakan sketch tampilan homepage Lezaat dari ide 

pertama. Dalam tampilan tersebut terdapat kalimat pembuka atau selamat datang 

yang disertai foto pengguna sebagai akses profil akun atau ingin edit data diri. 

Kemudian adanya logo Lezaat yang dibuat rata tengah dengan tujuan aset visual 

yang berperan sebagai media penyampaian persepsi pembentuk citra sebuah merek. 

Selain itu terdapat fitur serach bar digunakan memudahkan user dalam mencari 

makanan secara efisien. Dan terdapat judul produk atau keterangan singkat yang 

menjelaskan adanya makanan terbaru, terlaris, ataupun terfavorit. Dengan 

penambahan label pada sebelah kiri yang berisikan adanya promo baru, maka 

diharapkan dapat menarik secara visual user dan mendukung adanya transaksi yang 

akan berlangsung. Selanjutnya, terdapat kotak persegi dan memiliki shadow pada 

kotak tersebut. Di dalam kotak, berisi daftar foto makanan yang tersedia dan 

dibawah foto terdapat keterangan nama makanan, kandungan kalori, beserta harga 

tiap makanan. 

 

Gambar 4.49 Sketch ide pertama halaman homepage lezaat 
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b. Alternatif Kedua Homepage Lezaat 

Pada gambar 4.50 merupakan sketch tampilan homepage Lezaat dari ide kedua. 

Dalam tampilan ide kedua ini, terdapat keterangan yang terletak pada sebelah kiri 

berisikan “Discover Lezaat”. Dalam artian, temukan hal yang menarik dan spesial 

pada homepage Lezaat. Kemudian didukung fitur pencarian pada area kanan, 

digunakan ketika user ingin mencari produk dengan cepat. Terdapat banner promo 

yang dapat di slide atau di geser untuk melihat promo lainnya. Untuk detailnya 

berisikan foto makanan, nama makanan, kategori makanan, dan jumlah kalori. 

Selanjutnya, adanya kategori menu-menu makanan yang dibuat oval dinilai cukup 

fleksibel dan kategori tersebut terbagi menu sehat, sup, jus buah, dan snack. Selain 

itu, kembali adanya subheader dengan mengkategorikan produk berdasarkan 

makanan popular, terlaris, dan pesanan terakhir. Isi detailnya dibuat persegi panjang 

untuk setiap produk dan berisikan foto makanan, nama makanan, harga, dan jumlah 

kalori. 

 

Gambar 4.50 Sketch ide kedua halaman homepage lezaat 
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c. Alternatif Ketiga Homepage Lezaat 

Pada gambar 4.51 merupakan sketch tampilan homepage Lezaat dari ide ketiga. 

Dalam alternatif desain ketiga menghasilkan, pada area atas terdapat logo Lezaat 

namun dibuat ukuran kecil supaya tidak memenuhi space. Kemudian adanya banner 

promo yang dibuat image slider dan penambahan button “Lihat Promo” digunakan 

ketika user ingin melihat detail informasi sebelum melakukan transaksi pembelian. 

Didukung adanya pengelompokkan kategori yang dibuat persegi hingga baris 

kedua, dengan tujuan dapat memanfaatkan tata letak untuk fleksibilitas ruang yang 

tersedia dan efisiensi penggunaan dalam mencari makanan. Pada area selanjutnya 

terdapat semacam subheader atau tab horizontal dengan mengkategorikan produk 

berdasarkan menu popular, terdekat, dan pesanan terakhir. Daftar produk setiap tab 

dibuat image slider, dan terdapat keterangan nama makanan, estimasi waktu 

pengerjaan, kandung kalori, dan harga. 

 

 

Gambar 4.51 Sketch ide ketiga halaman homepage lezaat 
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d. Alternatif Keempat Homepage Lezaat 

Pada gambar 4.52 merupakan sketch tampilan homepage Lezaat dari ide 

keempat. Dalam tampilan tersebut terdapat logo Lezaat pada area atas yang dibuat 

rata tengah. Dan adanya banner promo dengan berbentuk persegi panjang besar dan 

berfungsi sebagai image slider untuk promo apa saja yang tersedia. Untuk 

mengakses atau mencari makanan dengan mudah, user dapat menggunakan fitur 

search bar. Kemudian dibawahnya, terdapat komponen atau daftar makanan 

berdasarkan terlaris, terpopuler, dan pesanan terakhir. Setiap isi daftar makanan 

terdapat keterangan nama makanan, harga makanan dan untuk melihat detail 

terdapat chevron right atau arah panah ke kanan. 

 

Gambar 4.52 Sketch ide keempat halaman homepage lezaat 

e. Alternatif Kelima Homepage Lezaat 

Pada gambar 4.53 merupakan sketch tampilan homepage Lezaat dari ide kelima. 

Dalam alternatif desain kelima berisikan fitur search bar pada area atas yang dibuat 

persegi panjang dengan rounded corner atau setiap sudut sisi melengkung. Tata 

letak search bar terletak diatas dengan tujuan mendahulukan aspek kebiasaan user 
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terhadap mencari sesuatu dan pada akhirnya diletakkan awal. Kemudian terdapat 

komponen yang terbagi menjadi 2, yaitu area pengiriman dan kalori BMR. Kedua 

komponen atau fitur tersebut digunakan user untuk memantau status pengiriman 

ketika telah melakukan transaksi sedangkan kalori BMR digunakan untuk 

memantau sekaligus dapat mengkontrol pola atur kalori ideal. Selanjutnya, adanya 

banner promo menarik setiap harinya, mulai dari diskon, voucher, cashback, dan 

masih banyak lagi. Kemudian terdapat semacam subheader berdasarkan menu 

popular, favorit, dan pesanan terakhir. Daftar menu tersebut dibuat seperti 

komponen cards contain content yang menampilkan beberapa menu penjualan 

makanan sehat, hingga adanya detail kalori yang terkandung maupun estimasi 

pengerjaan. 

 

Gambar 4.53 Sketch ide kelima halaman homepage lezaat 
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f. Alternatif Keenam Homepage Lezaat 

Pada gambar 4.54 merupakan sketch tampilan homepage Lezaat dari ide 

keenam. Dalam tampilan tersebut terdapat sebuah komponen atau menu navigation 

drawer pada area samping kiri yang memiliki beberapa menu-menu atau konten 

untuk dapat ditempati sebagai navigasi. Disamping itu, dapat mempermudah user 

untuk berpindah ke halaman lain dengan cepat. Selanjutnya adanya logo Lezaat 

yang berada ditengah area atas sebagai identitas utama. Pada area tengah 

menampilkan produk makanan dengan ukuran besar disertai keterangan nominal 

harga dan detail informasi lainnya. Tujuan tersebut memberikan highlight atau 

seputar informasi promo yang diberikan. Terdapat persegi panjang yang bertumpuk 

satu sama lainnya dengan rounded corner setiap sisi sudut melengkung, 

menampilkan sebuah tab dengan action otomatis keluar jika dipilih. Didalam tab 

tersebut menampilkan semua pilihan produk makanan yang disediakan beserta 

keterangan status kalori yang terkandung.  

 

Gambar 4.54 Sketch ide keenam halaman homepage lezaat 
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g. Alternatif Ketujuh Homepage Lezaat 

Pada gambar 4.55 merupakan sketch tampilan homepage Lezaat dari ide 

ketujuh. Dalam alternatif desain ketujuh kali ini terdapat pemberian logo Lezaat 

yang berada di area navbar atas dan diletakkan pada samping kiri, sedangkan area 

samping kanan terdapat fitur search bar yang digunakan mencari makanan yang 

dicari. Kemudian adanya sebuah fitur utama yaitu perhitungan kalori tercepat dan 

paling mudah untuk membantu memantau sekaligus tolak ukur kalori ideal setiap 

harinya. Kelebihan fitur tersebut dapat digunakan user untuk mengingatkan 

pentingnya kesehatan bagi tubuh yang dibuat seperti komponen persegi panjang 

dengan adanya indikator perhitungan target kalori ideal dikurangi pembelian 

makanan kemudian ditemukan sisa hasil target. Pada area bawahnya adanya promo 

yang dibuat seperti banner slider dengan area geser horizontal. Selanjutnya daftar 

katalog menu popular, jus buah, snack, dan pesanan favorit dibuat  seperti cardview 

yang dibuat area radius geser horizontal sebagai penjualan makanan. 

 

Gambar 4.55 Sketch ide ketujuh halaman homepage lezaat 
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h. Alternatif Kedelapan Homepage Lezaat 

Pada gambar 4.56 merupakan sketch tampilan homepage Lezaat dari ide 

kedelapan. Pada area atas navbar berisikan alamat pengiriman atau pickup point 

location yang diletakkan area samping kiri, adanya searchbar sebagai fitur 

pencarian produk, sedangkan filtering (sama hal dengan sort) sebagai fitur 

mengurutkan data yang dipilih. Terdapat tab yang mengkategorikan berdasarkan 

popular, jus, snack, maupun sup. Setiap tab yang dipilih menampilkan daftar 

katalog produk sesuai kategorinya. Pada area pesanan favorit dibuat layaknya 

persegi dengan menampilkan daftar produk, keterangan jumlah kalori dan harga 

diletakkan diatas gambar produk. Sama halnya dengan area sarapan populer dibuat 

seperti cardview dengan menampilkan daftar produk, keterangan jumlah kalori dan 

harga. 

 

Gambar 4.56 Sketch ide kedelapan halaman homepage lezaat 
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7. Detail Halaman Produk 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain Detail Halaman Produk 

setelah dilakukan brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda atau 

bervariasi sebelum digunakan dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.57 Luaran brainstorming detail halaman produk 

a. Alternatif Pertama Detail Halaman Produk 

Pada gambar 4.58 merupakan sketch tampilan detail halaman produk dari ide 

pertama. Dalam tampilan tersebut berisikan display atau gambar produk terkait 

makanan sehat yang ada di Lezaat. Selanjutnya, adanya komponen seperti cardview 

sebagai pembeda area lainnya. Pada area pertama menampilkan nama produk, 

estimasi waktu, jumlah kalori, harga, dan deskripsi. Untuk area kedua menampilkan 

rincian kalori atau informasi nilai gizi yang ada sehingga user mendapatkan detail 

informasi lengkap. Area ketiga menyajikan informasi lokasi dan seputar informasi 

pemesanan terkait catering. Untuk melanjutkan proses pembelian maka adanya 
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button cart dan  nantinya akan muncul pop-up yang akan masuk kedalam keranjang 

belanja. 

 

Gambar 4.58 Sketch ide pertama detail halaman produk 

b. Alternatif Kedua Detail Halaman Produk 

Pada gambar 4.59 merupakan sketch tampilan detail halaman produk dari ide 

kedua. Dalam tampilan tersebut menampilkan nama produk dan harga yang dibuat 

seperti label dengan rounded corner melengkung. Dan terdapat display atau gambar 

produk dengan ukuran besar terkait makanan sehat yang ada di Lezaat. Disertai 

munculnya pop-up pada area bawah yang menjelaskan informasi nutrisi atau 

komposisi nilai gizi yang telah di periksa oleh pihak rumah sakit.  Kemudian 

terdapat dua buah button yang disediakan, apabila user memilih add to cart maka 

akan diberikan kesempatan untuk berbelanja lagi dengan kembali masuk ke 

halaman daftar produk sedangkan button checkout dipilih maka akan diarahkan ke 

halaman pembayaran untuk melanjutkan proses pengiriman. 
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Gambar 4.59 Sketch ide kedua detail halaman produk 

c. Alternatif Ketiga Detail Halaman Produk 

Pada gambar 4.60 merupakan sketch tampilan detail halaman produk dari ide 

ketiga. Pada area atas terdapat logo Lezaat yang menjadi aset visual dalam 

penyampaian persepsi pembentuk citra sebuah merek. Selanjutnya, terdapat daftar 

produk yang mana display atau gambar produk dibuat seperti oval dengan adanya 

keterangan di samping kanan seperti nama produk, jumlah kalori yang di dapatkan, 

estimasi pengerjaan ketika memesan. Adanya komponen berbentuk persegi panjang 

yang berisikan harga makanan per porsi. Didukung adanya detail informasi pada 

area selanjutnya yang memberikan standar nilai gizi (lemak, karbohidrat, protein, 

sodium, dan lain sebagainya) yang terkandung di dalam makanan. Untuk 

memproses pembelian disediakan button add to cart dan otomatis masuk ke dalam 

keranjang belanja dengan muncul pop-up kecil di area bawah sehingga user dapat 

melanjutkan pembelian atau langsung masuk ke dalam checkout atau pembayaran. 
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Gambar 4.60 Sketch ide ketiga detail halaman produk 

d. Alternatif Keempat Detail Halaman Produk 

Pada gambar 4.61 merupakan sketch tampilan detail halaman produk dari ide 

keempat. Dalam tampilan tersebut pada area navigation bar atas detail nama 

halaman yang disertai search bar untuk mencari sebuah produk lainnya. Kemudian 

berisikan nama produk atau makanan dengan keterangan jumlah kalori, proses 

pembuatan makanan dan disediakan button lainnya untuk menampilkan keterangan 

lain. Jadi didalam proses halaman penjualan terdapat pop-up daftar makanan 

berdasarkan kategori dan dapat di geser atau slider untuk melihat daftar lainnya. Di 

dalam pop-up sendiri berisikan keterangan harga, gambar produk, dan button add 

to cart untuk di masukkan ke dalam keranjang belanja. Pada area bawah terdapat 

seperti pop-up persegi panjang dan pada navigation tengah terdapat button checkout 

untuk melanjutkan ke proses pembayaran. 
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Gambar 4.61 Sketch ide keempat detail halaman produk 

e. Alternatif Kelima Detail Halaman Produk 

Pada gambar 4.62 merupakan sketch tampilan detail halaman produk dari ide 

kelima. Pada tampilan desain kali ini hampir serupa dengan alternatif ide yang 

pertama, namun yang menjadi pembeda yaitu display atau gambar produk dapat 

digeser untuk melihat detail lain. Kemudian adanya komponen yang dibuat seperti 

cardview yang menjelaskan nama produk atau makanan, harga, deskripsi 

penjelasan, informasi detail kalori, dan catatan singkat. Untuk mempermudah user 

dalam melakukan pembelian diberikan solusi navigation bar yang selalu muncul 

pada area bawah mengikuti tata layout dan kondisi saat di scroll. Adapun 

keterangan di dalamnya berisikan harga yang ditagihkan ketika membeli dan untuk 

memasukkan ke dalam keranjang adanya button add to cart. 
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Gambar 4.62 Sketch ide kelima detail halaman produk 

f. Alternatif Keenam Detail Halaman Produk 

Pada gambar 4.63 merupakan sketch tampilan detail halaman produk dari ide 

keenam. Dalam tampilan tersebut berisikan display atau gambar produk pada area 

atas dengan dibuat full screen. Selanjutnya adanya keterangan nama produk atau 

makanan, jumlah kalori yang didapat, beserta estimasi pengiriman hingga sampai 

ke pembeli atau user. Terdapat informasi detail makanan yang menjelaskan 

deskripsi dan komposisi yang aa didalam makanan. Disertai nama harga setiap per 

porsi, dan user dapat menambah jumlah pemesanan yang diberikan count quantity 

pada samping kanan. Tujuan tersebut mempermudah pemesanan ketika ingin 

memesan lebih dari satu order. Pada area bawah terdapat button add to cart untuk 

dimasukkan ke dalam keranjang belanja dan masuk ke halaman pembayaran ketika 

sudah selesai. 
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Gambar 4.63 Sketch ide keenam detail halaman produk 

g. Alternatif Ketujuh Detail Halaman Produk 

Pada gambar 4.64 merupakan sketch tampilan detail halaman produk dari ide 

ketujuh. Dalam tampilan desain tersebut menampilkan sebuah pop-up ketika user 

memilih sebuah daftar produk atau makanan pada proses sebelumnya. Di dalam 

pop-up sendiri berisikan display atau gambar produk dengan ukuran cukup lebar, 

nama produk, keterangan mengenai deskripsi makanan dan informasi nilai kalori 

yang terkandung dan estimasi pengiriman. User dapat menambah jumlah 

pemesanan yang sediakan ikon tambah dan kurang. Setelah adanya divider atau 

garis, terdapat harga makanan yang tertera di area bawah dan button tambah ke 

keranjang untuk berbelanja kembali dan muncul kembali pop-up kecil dibawah 

untuk memproses ke dalam checkout atau pembayaran. 
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Gambar 4.64 Sketch ide ketujuh detail halaman produk 

h. Alternatif Kedelapan Detail Halaman Produk 

Pada gambar 4.65 merupakan sketch tampilan detail halaman produk dari ide 

kedelapan. Dalam tampilan alternatif desain kali ini menampilkan daftar produk 

makanan lengkap disertai keterangan nama, harga, dan adanya fitur whislist untuk 

meyimpan ke dalam draft sementara. Ketika button tambah dipilih maka muncul 

count quantity  atau memilih jumlah pemesanan dan disertai catatan tambahan. 

 

Gambar 4.65 Sketch ide ketujuh detail halaman produk 
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8. Checkout 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain halaman checkout setelah 

dilakukan brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda atau 

bervariasi sebelum digunakan dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.66 Luaran brainstorming detail halaman checkout 

a. Alternatif Pertama Halaman Checkout 

Pada gambar 4.67 merupakan sketch tampilan halaman checkout dari ide 

pertama. Dalam tampilan alternatif desain kali ini pada area pertama adanya 

komponen yang dibuat seperti cardview dengan menampilkan pickup poin location 

atau alamat pengiriman yang dituju. Apabila sudah terisi maka muncul jarak 

tempuh lokasi user dengan lokasi pengantaran, dan adanya text box dengan 

placeholder catatan opsional. Untuk area kedua detail pesaanan menampilkan 

cardview yang berisikan daftar pesanan yang dibeli, sub total, ongkos kirim, dan 

total tagihan yang harus dibayarkan. Jika dirasa sesuai dan sudah benar maka user 

dapat memilih button bayar untuk masuk kedalam halaman metode pembayaran. 
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Gambar 4.67 Sketch ide pertama halaman checkout 

b. Alternatif Kedua Halaman Checkout 

Pada gambar 4.68 merupakan sketch tampilan halaman checkout dari ide 

kedua. Dalam tampilan alternatif desain kali ini pada area pertama alamat 

pengiriman dibuat cardview yang memiliki keterangan alamat pengiriman yang 

diterima oleh user sebagai alamat utama, namun terdapat link ubah pada samping 

kanan digunakan user untuk mengubah pickup poin location dengan yang baru. 

Pada area kedua detail pesanan berisikan daftar belanja yang ingin dibeli dan dapat 

ditambah jumlah quantity pesanan jika adanya perubahan pemesanan. Disediakan 

link belanja lagi dibawah daftar belanja yang digunakan user ketika ingin 

berbelanja kembali.  Pada area ketiga ringkasan pembayaran berisikan keterangan 

sub total keseluruhan, kode voucher, dan ongkos kirim. Area selanjutnya atau 

keempat memiliki metode pembayaran yang harus dilih sesuai opsi-opsi yang 

tersedia. Untuk sementara pembayaran hanya bisa seacara tunai dan transfer via 

ATM Bank ditampilkan dengan adanya komponen dropdown. Selanjutnya area 
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keempat merupakan total pembayaran keseluruhan yang ditagihkan sesuai daftar 

pesanan, dan adanya button bayar yang digunakan menuju proses metode 

pembayaran sebelum pengiriman pemesanan. 

 

Gambar 4.68 Sketch ide kedua halaman checkout 

c. Alternatif Ketiga Halaman Checkout 

Pada gambar 4.69 merupakan sketch tampilan halaman checkout dari ide 

ketiga. Pada tampilan desain kali memiliki stepper layout pada area atas yang 

digunakan user untuk mengetauhi proses apa saja yang harus dilalui. Area pertama 

detail pembayaran dibuat seperti cardview yang menjelaskan daftar belanja, 

jumlah makanan, dan harga total keseluruhan. Adanya alert yang menjelaskan 

pesanan tidak didapat di refund atau ditukarkan kembali. Untuk area kedua pilih 

metode pembayaran dibuat seperti cardview yang menampilkan opsi-opsi 

pembayaran yang disediakan termasuk secara tunai. Namun untuk area berikutnya 

merupakan metode pembayaran jika memilih pembayaran melalui via  transfer 
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ATM Bank yang disediakan. Sementara pembayaran yang dilalui atau digunakan 

oleh Lezaat hanya bisa secara tunai dan via transfer ATM saja. 

 

Gambar 4.69 Sketch ide ketiga halaman checkout 

d. Alternatif Keempat Halaman Checkout 

Pada gambar 4.70 merupakan sketch tampilan halaman checkout dari ide 

keempat. Pada area atas memiliki komponen yang berfungsi sebagai stepper layout 

dengan tujuan user dapat mengetauhi proses checkout yang dilalui. Kemudian 

didalam checkout terdiri dari pengiriman dan pembayaran dengan adanya 

penambahan ikon arah kanan disetiap sisi. Selanjutnya pada area bawah, adanya 

alamat pengiriman yang dibuat seperti cardview slider yang mana user dapat 

memilih atau menambahkan alamat pengiriman jika dirasa ada perubahan alamat 

utama ke baru. Setelah melewati pengisian pertama, terdapat rincian detail pesanan 

seacara keseluruhan, termasuk disebutkan daftar menu makanan yang dibeli, 

jumlah pesanan, hingga harga setiap pesanan. Pada area bawah terdapat cardview 
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yang menjelaskan total keseluruhan yang harus dibayarkan, jika rasa benar dan 

jelas maka terdapat button konfirmasi untuk melanjutkan proses selanjutnya. 

 

Gambar 4.70 Sketch ide keempat halaman checkout 

e. Alternatif Kelima Halaman Checkout 

Pada gambar 4.71 merupakan sketch tampilan halaman checkout dari ide 

kelima. Dalam alternatif ini terdapat daftar pesanan atau menu yang dipesan sesuai 

keranjang belanja, dan disebutkan nama pesanan hingga jumlah quantity yang 

dibeli. Area bawahnya memiliki komponen seperti cardview yang berguna untuk 

mengatur nama penerima dan identitas lainnya. Adanya komponen seperti 

cardview lagi sebagai alamat pengiriman atau pickup poin location yang sesuai, 

jika dirasa ingin merubah terdapat link edit pada samping kanan. Setelah selesai 

terdapat rincian pembayaran yang menjelaskan sub total, ongkos kirim, dan total 

keseluruhan. Jika dirasa telah sesuai maka adanya button bayar pada area bawah 

untuk melanjutkan ke proses berikutnya. 
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Gambar 4.71 Sketch ide kelima halaman checkout 

f. Alternatif Keenam Halaman Checkout 

Pada gambar 4.72 merupakan sketch tampilan halaman checkout dari ide 

keenam. Dalam tampilan tersebut dibuat seperti adanya pop-up yang muncul ketika 

proses checkout dipilih pada halaman sebelumnya. Berisikan terkait daftar pesanan 

diurutkan sesuai gambar produk dan jumlah quantity yang ingin dibeli. Pada area 

pembayaran terdapat pemisah divider atau garis untuk membedakan menu rincian 

pembayaran. Untuk area pembayaran menampilkan sub total, tax atau pajak yang 

harus ditagihkan, ongkos pengiriman, dan total keseluruhan. Adanya divider atau 

pembatas lagi yang menjelaskan metode pembayaran yang akan dipilih user, 

dibuat seperti dropdown yang berisikan pembayaran secara tunai atau 

menggunakan metode pembayaran via ATM Bank. Jika dirasa selesai maka 

terdapat button bayar untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. 
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Gambar 4.72 Sketch ide keenam halaman checkout 

g. Alternatif Ketujuh Halaman Checkout 

Pada gambar 4.73 merupakan sketch tampilan halaman checkout dari ide 

ketujuh. Alternatif tampilan kali ini terdapat komponen seperti cardview alamat 

pengiriman pada area atas dan berisikan ikon penggambaran pickup poin location 

sesuai deskripsi alamat pengiriman beserta button ubah yang digunakan ketika user 

ingin mengubah alamat baru. Selanjutnya terdapat daftar pesanan atau menu 

makanan yang ingin dibeli disertai keterangan jumlah quantity dan harga tiap 

makanan yang diteletakkan samping kanan. Apabila user ingin menambah item 

maka disediakan button tambah item yang berada di area tengah. Adanya kode 

kupon yang dibuat textbox ketika user ingin mengisi kode dan button tambahkan 

untuk menerapkan atau mengaktifkan kupon. Pada area selanjutnya terdapat 

rincian pembayaran seperti sub total, tax atau pajak, total tagihan. Disediakan 

metode pembayaran menggunakan transfer atau pembayaran tunai yang dibuat 

seperti button. 



 
 

 
 

111 

 

 

Gambar 4.73 Sketch ide ketujuh halaman checkout 

h. Alternatif Kedelapan Halaman Checkout 

Pada gambar 4.74 merupakan sketch tampilan halaman checkout dari ide 

kedelapan. Dalam tampilan tersebut berisikan deskripsi produk dengan daftar 

menu pembelian atau belanja yang disertai gambar produk dan harga. Jika dirasa 

ingin mengganti atau menghapus daftar pembelian adanya link hapus pada sebelah 

kanan yang dapat digunakan user. Selain itu disertai adanya jumlah pesanan atau 

quantity dan dapat ditambahkan apabila ingin memesan lebih yang dibuat seperti 

cardview. Disediakan catatan yang dibuat textbox digunakan user ketika ingin 

menambahkan keterangan informasi sedangkan alamat pengiriman dibuat seperti 

text area digunakan sebagai pengiriman ke lokasi tujuan. Selanjutnya adanya 

keterangan terkait rincian pembayaran seperti sub total dan total keseluruhan. Pada 

area bawah terdapat button bayar untuk memproses pemesanan. 
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Gambar 4.74 Sketch ide kedelapan halaman checkout 

9. Rekomendasi 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain halaman rekomendasi setelah 

dilakukan brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda atau 

bervariasi sebelum digunakan dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.75 Luaran brainstorming detail halaman rekomendasi 

 



 
 

 
 

113 

 

a. Alternatif Pertama Halaman Rekomendasi 

Pada gambar 4.76 merupakan sketch tampilan halaman rekomendasi dari ide 

pertama. Alternatif desain kali ini berisikan ilustrasi atau banner terkait 

penggambaran rekomendasi makanan sehat sebagai penawaran pembelian sekali 

beli sesuai kalori ideal setiap user. Kemudian menampilkan paket makanan yang 

disediakan dengan menunjukkan daftar gambar dan keterangan seperti nama 

makanan maupun harga didalam komponen cardview. Diberikannya deskripsi 

lengkap sekaligus informasi pengiriman mengenai paket rekomendasi yang akan 

diterima oleh user ketika melakukan pemesanan. Pada area bawah menampilkan 

opsi rekomendasi lainnya dengan paket makanan dengan menu yang berbeda dan 

ditunjukan daftar paket seperti image slider atau dapat digeser untuk melihat 

katalog lainnya. 

 

Gambar 4.76 Sketch ide pertama halaman rekomendasi 

b. Alternatif Kedua Halaman Rekomendasi 

Pada gambar 4.77 merupakan sketch tampilan halaman rekomendasi dari ide 

kedua. Dalam tampilan tersebut menampilkkan ilustrasi atau banner terkait 

penggambaran rekomendasi makanan sehat dengan menawarkan paket makanan 
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sekali beli dan mendapatkan pengiriman makanan tiga kali sesuai jam makanan 

yang akan dikirim melalui kurir Lezaat.  Selain itu user dapat melihat informasi 

banner lainnya dengan slide atau geser. Kemudian terdapat detail informasi daftar 

paket rekomendasi yang dibedakan menjadi pagi, siang, dan sore. Untuk setiap 

paket makanan dijelaskan menu makanan apa saja yang ditawarkan, jika user ingin 

melihat deskripsi informasi dapat memilih lihat selengkapnya maka akan muncul 

dengan tratitions kebawah. Pada area bawah adanya button beli sekarang jika ingin 

memesan paket rekomendasi. 

 

Gambar 4.77 Sketch ide kedua halaman rekomendasi 

c. Alternatif Ketiga Halaman Rekomendasi 

Pada gambar 4.78 merupakan sketch tampilan halaman rekomendasi dari ide 

ketiga. Dalam alternatif kali ini memiliki banner berukuran cukup besar yang 

digunakan sebagai penggambaran makanan sehat. Selanjutnya adanya komponen 

seperti cardview yang diletakkan diatas banner dengan tujuan memberikan 

informasi terkait paket rekomendasi yang ditawarkan. Selain itu, terdapat label 

sebelah kanan dengan keterangan baru dan didukung daftar menu makanan yang 
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dibedakan menjadi tiga kategori menu pagi, siang, dan sore. Area berikutnya 

terdapat komponen cardview lagi yang menjelaskan detail paket makanan 

sekaligus jam pengantaran, jika dirasa ingin mengetauhi lebih lanjut disediakan 

link navigation untuk menampilkan informasi keseluruhan. Terdapat navigation 

bar dengan menampilkan total harga paket rekomendasi, dan adanya button pesan 

sekarang sebelah kanan digunakan untuk memproses pemesanan. 

 

Gambar 4.78 Sketch ide ketiga halaman rekomendasi 

d. Alternatif Keempat Halaman Rekomendasi 

Pada gambar 4.79 merupakan sketch tampilan halaman rekomendasi dari ide 

keempat. Alternatif kali ini terdapat logo Lezaat pada area taas, dan adanya 

komponen tab bar dengan menjelaskan pagi, siang, dan malam. Selain itu, 

digunakan sebagai menampilkan daftar menu paket rekomendasi makanan sehat 

berdasarkan waktu yang berbeda. Untuk ide keempat ini, user dapat memilih 

rekomendasi salah satu saja tidak mengelompokkan tiap bundle  atau paket 

rekomendasi harus dibeli semuanya sesuai kategori waktu yang berbeda. Pada area 

selanjutnya menampilkkan banner atau gambar produk dengan ukuran cukup besar 
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dan dapat di slide atau melihat gambar selanjutnya. Berdasarkan daftar menu 

tersebut terbagi menu-menu rekomendasi dengan adanya keterangan label kalori, 

harga paket menu, dan rating kepuasan pembeli atau user yang pernah membeli 

paket tersebut. Sedangkan pada area bawah, terdapat navigation bar yang 

berfungsi sebagai filter dan sort by untuk mencari kategori apa saja yang ada dan 

menampilkan data sesuai urutan harga termurah dan termahal. 

 

Gambar 4.79 Sketch ide keempat halaman rekomendasi 

e. Alternatif Kelima Halaman Rekomendasi 

Pada gambar 4.80 merupakan sketch tampilan halaman rekomendasi dari ide 

kelima. Dalam tampilan tersebut berisikan adanya keterangan “Rekomendasi 2227 

kcal”, maksud dari tersebut tiap user diberikan permission atau standar kalori yang 

ditentukan sesuai BMR Kalori idealnya. Kemudian, isi paket menu rekomendasi 

yang ditawarkan sesuai jumlah kalori total dengan berdsarkan urut menu pagi, 

siang, dan malam. Oleh sebab itu, di dalam menu paket daftar menu diberikan 

penjelasan, nama makanan apa saja yang didapat dan jumlah kalori yang diterima. 

Jadi user tidak perlu repot menghitung kembali, secara otomatis menu 
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rekomendasi diurutkan berdasarkan jumlah kalori ideal setiap user atau pembeli. 

Untuk area selanjutya ada nya penjelaskan rincian harga paket seperti sub total, 

ongkos kirim, dan total keseluruhan. Pada area bawahn disediakan button beli 

sekarang untuk memproses pemesanan. 

 

Gambar 4.80 Sketch ide kelima halaman rekomendasi 

f. Alternatif Keenam Halaman Rekomendasi 

Pada gambar 4.81 merupakan sketch tampilan halaman rekomendasi dari ide 

keenam. Dalam alternatif tampilan ini memiliki gambar atau banner produk yang 

dibuat full screen supaya memberikan visualisasi atau kesan menarik dengan 

menampilkan beberapa menu paket rekomendasi dan dapat di geser untuk melihat 

selanjutnya. Pada area gambar atau banner produk terdapat fitur simpan pada 

samping kanan, digunakan ketika user dapat menyimpan terlebih dahulu ke dalam 

daftar whislist untuk membeli menu paket rekomendasi dilain hari. Selanjutnya, 

adanya detail informasi menu paket rekomendasi yang menjelaskan menu apa saja 

yang didapat serta informasi jumlah kalori. Selain itu, adanya keterangan yang 
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menjelaskan total kalori keseluruhan dan harga paket rekomendasi untuk sekali 

beli. Pada area bawah terdapat button beli sekarang untuk memproses pemesanan. 

 

Gambar 4.81 Sketch ide keenam halaman rekomendasi 

g. Alternatif Ketujuh Halaman Rekomendasi 

Pada gambar 4.82 merupakan sketch tampilan halaman rekomendasi dari ide 

ketujuh. Pada atas hampir menyerupai ide keenam dengan menjelaskan 

rekomendasi kalori ideal tiap user sebagai tolok ukur atau fokus utama dalam menu 

paket rekomendasi ini. Selanjutnya adanya komponen yang dibuat seperti 

cardview sebagai daftar menu-menu yang ditawarkan kepada user dengan berbagai 

macam kategori makanan. Didalam komponen tersebut menampilkan, nama paket 

rekomendasi, harga paket, dan didukung rating atau tingkat penilaian user yang 

pernah membeli menu tersebut. Selain itu, terdapat gambar tiap menu dengan 

dikategorikan menu pagi, menu siang, dan menu malam. Untuk melihat detail 

informasi user dapat memilih daftar menu atau cardview tersebut, kemudian 
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muncul pop-up yang berisikan penjelasan menu paket yang tersedia dengan 

pengiriman berbeda pagi, siang, dan malam. 

 

Gambar 4.82 Sketch ide ketujuh halaman rekomendasi 

h. Alternatif Kedelapan Halaman Rekomendasi 

Pada gambar 4.83 merupakan sketch tampilan halaman rekomendasi dari ide 

kedelapan. Alternatif tampilan terakhir ini berisikan keterangan singkat terkait 

copywriting atau panduan dalam mengajak user untuk tetap mengutamakan 

kesehatan terutama mengkonsumsi makanan sehat. Kemudian, adanya katalog 

daftar menu yang dibuat seperti image slider untuk melihat daftar menu 

rekomendasi atau makanan ekstra yang didapatkan. Pada area selanjutnya adanya 

detail informasi seperti harga paket dan estimasi waktu pengiriman dengan 

didukung ikon ditiap penjelasan. Sedangkan pada area bawah, terdapat keterangan 

lagi yang fungsi sebagai total kalori ideal ketika membeli satu paket tersebut. 

Tentunya dengan memberikan penawaran seperti itu, memberikan experience 

kepada user untuk teratur dalam mengkomsumsi makanan sesuai kalori ideal. 
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Terdapat button dengan ikon arah kanan sebagai actions membeli dan memproses 

pesanan. 

 

Gambar 4.83 Sketch ide kedelapan halaman rekomendasi 

10. Pesanan 

Berdasarkan fase diverge dalam eksplorasi desain halaman pesanan setelah 

dilakukan brainstorming, menghasilkan 8 alternatif ide yang berbeda atau 

bervariasi sebelum digunakan dalam prototype. 

 
 

Gambar 4.84 Luaran brainstorming detail halaman pesanan 
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a. Alternatif Pertama Halaman Pesanan 

Pada gambar 4.85 merupakan sketch tampilan halaman pesanan dari ide 

pertama. Dalam tampilan tersebut berisikan riwayar pesanan disertai keterangan 

tanggal waktu pengiriman dan nomor id order. Pada area selanjutnya adanya detail 

pengiriman yang menjelaskan track order atau proses pesanan yang berlangsung 

dengan menceritakan proses-proses seperti menunggu konfirmasi, pesanan 

diproses, konfirmasi pembayaran, dan pesanan telah sampai. Kemudian adanya 

komponen seperti cardview yang menampilkan informasi alamat pengiriman dan 

detail pembayaran. 

 

Gambar 4.85 Sketch ide kedelapan halaman pesanan 

b. Alternatif Kedua Halaman Pesanan 

Pada gambar 4.86 merupakan sketch tampilan halaman pesanan dari ide kedua. 

Alternatif kali ini menampilkan order history atau riwayat pemesanan yang 

berisikan detail pesanan dengan dibuat seperti cardview. Didalam detail pesanan 

menjelaskan daftar pembelian makanan sesuai kondisi sukses atau dalam proses 

pemesanan sekaligus tanggal dan waktu pengiriman. Area selanjutnya dibuat 

seperti cardview, user memberikan ulasan rating dan catatan tanbahan terhadap 
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pembelian atau mengkonfirmasi pesanan telah tiba atau belum. Pada area bawah 

terdapat cardview lagi yang menjelaskan detail pengiriman dan rincian 

pembayaran disertai button kirim untuk memproses ulasan. 

 

Gambar 4.86 Sketch ide kedelapan halaman pesanan 

c. Alternatif Ketiga Halaman Pesanan 

Pada gambar 4.87 merupakan sketch tampilan halaman pesanan dari ide ketiga. 

Dalam tampilan tersebut berisikan nomor tagihan atau pemesanan yang terletak 

diarea atas dan dilanjut status tagihan seperti makanan sedang diproses atau sudah 

diantar atau telah diterima disertai tanggal pengiriman. Untuk membedakan setiap 

area diberikan divider atau garis yang fungsi sebagai sekat.  Area berikutnya 

terdapat informasi pengiriman yang didukung seperti ikon setiap proses yang 

berlangsung. Area bawahnya terdapat detail perjalanan menjelaskan pickup poin 

location ke lokasi tujuan sesuai alamat pengiriman. Area selanjutnya terdapat 

informasi pemesanan sesuai daftar belanja dam detail pembayaran sebagai rincian 

keseluruhan total tagihan yang dibayarkan termasuk ongkos kirim, potongan 

setelah memasukkan kode voucher. Setelah itu, adanya button bantuan sebagai 
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pusat pengaduan ketika adanya masalah pengiriman atau komplain terkait 

pemesanan. 

 

Gambar 4.87 Sketch ide kedelapan halaman pesanan 

d. Alternatif Keempat Halaman Pesanan 

Pada gambar 4.88 merupakan sketch tampilan halaman pesanan dari ide 

keempat. Dalam tampilan tersebut terdapat date & time yang diletakkan pada 

navigation bar atas digunakan sebagai informasi pengiriman. Selanjutnya ada nya 

layer komponen seperti persegi panjang yang menjelaskan nomor id transaksi. 

Kemudian, terdapat informasi track order sebagai detail pengiriman serta total 

tagihan dan proses metode pembayaran yang tertera pada samping kanan. Selain 

itu, jumlah daftar transaksi pembelian ditampilkan bersamaan dengan harga tiap 

produk. Area selanjutnya, adanya komponen yang dibuat seperti cardview dengan 

menjelaskan sub total, ongkos kirim, dan total tagihan keseluruhan pembayaran. 

Adapun keterangan atau informasi ulasan terkait tingkat kepuasaan pembeli atau 

user terhadap produk yang dibeli disertai ikon rating bersamaan dengan alert atau 

pemberitahuan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai. Pada area bawah 
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disediakan button bantuan yang digunakan pelaporan adanya komplain dari user 

ketika ada permasalahan yang terjadi ketika produk yang diterima tidak sesuai atau 

mengalami kerusakan saat pengiriman berlangsung. 

 

Gambar 4.88 Sketch ide kedelapan halaman pesanan 

e. Alternatif Kelima Halaman Pesanan 

Pada gambar 4.89 merupakan sketch tampilan halaman pesanan dari ide 

kelima. Alternatif tampilan tersebut menampilkan detail pembelian dari halaman 

riwayat pemesanan yang dibuat komponen seperti cardview disetiap informasi atau 

area. Pada area pertama menjelaskan daftar transaksi pembelian menu produk atau 

makanan disertai tanggal pemesanan, apabila ingin mengetauhi lebih lanjut 

disediakan link arah panah ke kanan untuk melihat detail informasi. Area kedua 

menjelaskan rincian pembayaran transaksi pembelian, user dapat melihat detail 

informasi dengan memilih link arah panah kanan yang menampilkan daftar menu 

pesanan yang dibeli. Area ketiga menampilkan detail pengiriman atau sebagai 

track order ke lokasi tujuan. Pada area bawah terdapat pusat bantuan yang berguna 

sebagai pengaduan komplain dari user. 



 
 

 
 

125 

 

 

Gambar 4.89 Sketch ide kedelapan halaman pesanan 

f. Alternatif Keenam Halaman Pesanan 

Pada gambar 4.90 merupakan sketch tampilan halaman pesanan dari ide 

keenam. Dalam area pertama menjadi detail informasi pesnaan yang berisikan 

nomor id transaksi pembelian , tanggal waktu pembayaran, total tagihan pesanan, 

dan adanya alert atau pemberitahuan informasi. Area berikutnya merupakan 

metode pembayaran yang mana bisa secara tunai atau transafer bank. Adapun 

informasi lainnya seperti status pemesanan, detail pembayaran, dan alamat 

pengiriman. Pada area bawah adanya button bantuan yang berguana sebagai 

komplain user. 

 

Gambar 4.90 Sketch ide kedelapan halaman pesanan 
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g. Alternatif Ketujuh Halaman Pesanan 

Pada gambar 4.91 merupakan sketch tampilan halaman pesanan dari ide 

ketujuh. Alternatif tampilan ini adanya komponen seperti cardview disetiap proses 

informasi riwayat pesanan. Area pertama dan kedua menampilkan info nomor id 

transaksi pemesanan, status transaksi pemesanan disertai tanggal, daftar menu 

belanja, lokasi pengiriman, dan disertai rincian harga pembayaran keseluruhan. 

Jika user ingin melakukan pesanan yang pernah dibeli sebelumnya, disediakan link 

pesan lagi yang akan memproses atau redirect menuju halaman checkout. Untuk 

area kedua merupakan sebuah kondisi status pemesanan yang masih diproses, 

dengan dibuktikan keterangan yang ditampilkan. Area bawah terdapat button 

bantuan sebagai proses tindak lanjut ketika adanya komplain dari user. 

 

Gambar 4.91 Sketch ide kedelapan halaman pesanan 

h. Alternatif Kedelapan Halaman Pesanan 

Pada gambar 4.92 merupakan sketch tampilan halaman pesanan dari ide 

kedelapan. Alternatif tampilan kedelapan ini berisikan ilustasi penggambaran 

terkait riwayat pemesanan, keterangan nomor order id, tanggal dengan waktu 

pemesanan, status pemesanan yang diletakkan pada header page. Area selanjutnya 
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merupakan rincian pembayaran daftar belanja yang dibuat seperti tabel. Disertai 

informasi alamat pengriman atau pickup poin location, nama penerima, dan nomor 

telepon penerima atau user. Untuk area bawah terdapat button selesai berguna 

ketika pesanan telah sampai dan akan mengkonfirmasi ke dalam sistem. 

 

Gambar 4.92 Sketch ide kedelapan halaman pesanan 

4.2 Decide 

Setelah menentukan dan mencari ide pada fase sebelumnya, pada tahap ini 

memilih salah satu atau memutuskan dalam pengeerucutan ide besar dari hasil 

brainstorming sebelumnya dengan menggunakan zen vote. Alternatif ide yang telah 

dibuat akan menjadi acuan untuk membuat storyboard pada fase ini. Storyboard 

yang dihasilkan menjadi serangkaian user flow ketika menggunakan aplikasi. 

Berikut merupakan hasil dari pemilihan gagasan ide yang dilakukan brainstorming 

dan storyboard pada setiap proses yang berlangsung. 

1. Main Page 

Pada proses main paage, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif 

pertama halaman main page yang terpilih karena mendapatkan point atau voting 
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paling besar, yakni 5 sticker. Sedangkan untuk alternatif kedua mendapatkan point 

yakni 3 sticker. Kemudian untuk alternatif keempat dan kedelapan, mendapatkan 

perolehan dengan point 1 sticker. Dan yang terakhir, alternatif kelima 

mendapatkan point yakni 2 sticker. Dalam ide-ide yang terpilih, memiliki 

keunggulan seperti menampilkan kelebihan dari Lezaat sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan user ketika sedang atau akan masuk hingga mendaftar.  

Tabel 4.2 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Main Page 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama 5 3 - 1 2 - - 1 

 

2. Daftar Akun 

Pada proses daftar akun, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. Dalam Tabel 4.3 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif 

pertama halaman daftar akun yang terpilih karena mendapatkan point atau voting 

paling besar, yakni 5 sticker. Sedangkan untuk alternatif ketiga dengan kedelapan 

sama-sama mendapatkan point yakni 1 sticker. Kemudian untuk alternatif kelima, 

mendapatkan perolehan dengan point 2 sticker. Dan yang terakhir, alternatif 

keenam mendapatkan point yakni 3 sticker. Dalam ide-ide yang terpilih, memiliki 

kelengkapan maupun kualitas informasi sehingga dapat mempermudah proses  user 

ketika mendaftar.  Berdasarkan perolehan point yang didapatkan, mempermudah 

dalam mengambil keputusan untuk memahami dan menyelesaikan proses interaksi 

yang ada. 
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Tabel 4.3 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Daftar Akun 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama 5 - 1 - 2 3 - 1 

 

3. Masuk Akun 

Pada proses masuk akun, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. Dalam Tabel 4.4 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif 

kedua halaman masuk akun yang terpilih karena mendapatkan point atau voting 

paling besar, yakni 4 sticker. Sedangkan untuk alternatif ketiga dengan keempat 

sama-sama mendapatkan point yakni 2 sticker. Kemudian untuk alternatif kelima, 

mendapatkan perolehan dengan point 3 sticker. Dan yang terakhir, alternatif 

kedelapan mendapatkan point yakni 1 sticker. Berdasarkan perolehan point yang 

didapatkan, mempermudah dalam menyelesaikan proses interaksi saat atau ketika 

masuk akun.  

Tabel 4.4 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Masuk 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama - 4 2 2 3 - - 1 

 

4. Verifikasi OTP 

Pada proses verifikasi OTP, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada 

Tabel 4.5. Dalam Tabel 4.5 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif 

pertama halaman verifikasi OTP yang terpilih karena mendapatkan point atau 
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voting paling besar, yakni 4 sticker. Sedangkan untuk alternatif kedua dengan 

keempat sama-sama mendapatkan point yakni 1 sticker. Kemudian untuk alternatif 

ketiga, mendapatkan perolehan dengan point 2 sticker. Dan yang terakhir, alternatif 

ketujuh dan kedelapan mendapatkan point yakni 2 sticker. Dalam ide-ide yang 

terpilih, memiliki tata letak yang tepat sehingga dapat mempermudah proses  user 

ketika memasukkan kode verifikasi.  

Tabel 4.5 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Verifikasi OTP 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama 4 1 2 1 - - 2 2 

 

5. BMR Kalori 

Pada proses BMR Kalori, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. Dalam Tabel 4.6 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif 

kelima halaman BMR Kalori yang terpilih karena mendapatkan point atau voting 

paling besar, yakni 5 sticker. Sedangkan untuk alternatif kedua mendapatkan point 

yakni 2 sticker. Kemudian untuk alternatif ketiga, mendapatkan perolehan dengan 

point 3 sticker. Dan yang terakhir, alternatif kedelapan mendapatkan point yakni 2 

sticker. Dalam ide-ide yang terpilih, memiliki kualitas atau kejelasan pertanyaan  

sehingga dapat mempermudah proses  user ketika mengisi BMR.   

Tabel 4.6 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman BMR Kalori 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama - 2 3 - 5 - - 2 
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6. Homepage 

Pada proses homepage, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada Tabel 

4.7. Dalam Tabel 4.7 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif ketujuh 

halaman homepage yang terpilih karena mendapatkan point atau voting paling 

besar, yakni 6 sticker. Sedangkan untuk alternatif kedua dan ketiga sama-sama 

mendapatkan perolehan dengan point yakni 1 sticker. Dan yang terakhir, alternatif 

kedelapan mendapatkan point yakni 2 sticker. Dalam ide-ide yang terpilih, 

memiliki kelebihan dalam menyajikan suatu infromasi penjualan  sehingga dapat 

mempermudah proses user ketika ingin belanja.  

Tabel 4.7 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Homepage 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama - 1 1 - 2 - 6 2 

 

7. Detail Produk 

Pada proses detail produk, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada 

Tabel 4.8. Dalam Tabel 4.8 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif 

pertama halaman detail produk yang terpilih karena mendapatkan point atau voting 

paling besar, yakni 6 sticker. Sedangkan untuk alternatif ketiga mendapatkan point 

yakni 2 sticker. Kemudian untuk alternatif kelima, mendapatkan perolehan dengan 

point 3 sticker. Dan yang terakhir, alternatif keempat dan kedelapan sama-sama 

mendapatkan point yakni 1 sticker. Dalam ide-ide yang terpilih, memiliki 

kelengkapan maupun kualitas informasi yang ditampilkan ketika user sebelum 

melakukan proses transaksi.  
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Tabel 4.8 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Detail Produk 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama 6 - 2 1 3 - - 1 

 

8. Checkout 

Pada proses checkout, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada Tabel 

4.9. Dalam Tabel 4.9 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif kedua 

halaman checkout yang terpilih karena mendapatkan point atau voting paling besar, 

yakni 6 sticker. Sedangkan untuk alternatif ketiga mendapatkan point yakni 3 

sticker. Kemudian untuk alternatif keenam, ketujuh, dan kedelapan sama-sama 

mendapatkan perolehan dengan point 1 sticker. Dalam ide-ide yang terpilih, 

memiliki proses atau interaksi mudah ketika melakukan transaksi pembayaran.   

Tabel 4.9 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Checkout 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama - 6 3 - - 1 1 1 

 

9. Rekomendasi 

Pada proses rekomendasi, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. Dalam Tabel 4.10 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada 

alternatif ketiga halaman rekomendasi yang terpilih karena mendapatkan point atau 

voting paling besar, yakni 4 sticker. Sedangkan untuk alternatif kedua dengan 

kedelapan sama-sama mendapatkan point yakni 2 sticker. Kemudian untuk 
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alternatif kelima, mendapatkan perolehan dengan point 3 sticker. Dan yang terakhir, 

alternatif keenam mendapatkan point yakni 1 sticker. Dalam ide-ide yang terpilih, 

memiliki kualitas informasi yang lengkap maupun proses yang dirasa cukup mudah 

untuk digunakan oleh user dalam memilih dan mencari rekomendasi yang tepat.  

Tabel 4.10 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Rekomendasi 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama - 2 4 - 3 1 - 2 

 

10. Pesanan 

Pada proses pesanan, ide brainstorming yang terpilih dapat dilihat pada Tabel 

4.11. Dalam Tabel 4.11 terlihat bahwa sketching atau ide utama pada alternatif 

ketiga halaman pesnaan yang terpilih karena mendapatkan point atau voting paling 

besar, yakni 5 sticker. Sedangkan untuk alternatif pertama dengan kedua sama-

sama mendapatkan point yakni 2 sticker. Kemudian untuk alternatif kelima, 

mendapatkan perolehan dengan point 2 sticker. Dan yang terakhir, alternatif 

keenam mendapatkan point yakni 1 sticker. Dalam ide-ide yang terpilih, memiliki 

proses yang dirasa cukup mudah untuk digunakan oleh user dalam kondisi mencari 

atau melihat riwayat pesanan.   

Tabel 4.11 Hasil Zen Vote Brainstoriming Halaman Pesnaan 

Nama 
Alternatif Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ide Utama 2 2 5 - 2 1 - - 
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Berdasarkan hasil Zen Vote secara kesuluruhan task yaitu main page, daftar 

akun, masuk akun, verifikasi kode, penentuan BMR kalori, homepage Lezaat, 

membuka halaman detail produk, proses checkout, rekomendasi, dan pesanan. 

Yang diambil dari fase diverge dengan mencari ide sebanyak mungkin dan proses 

selanjutnya yaitu mengkerucutkan semua ide tersebut menjadi storyboard atau 

menyampaikan skenario user dari ide yang diambil dengan lebih mudah. Berikut 

merupakan hasil dari storyboard yang telah disusun: 

 
 

Gambar 4.93 Storyboard Halaman Main Page  

Storyboard dimulai dari Gambar 4.93, merupakan tampilan awal atau utama 

ketika diakses oleh user sebelum melakukan masuk akun dan daftar akun. 

 
 

Gambar 4.94 Storyboard Halaman Daftar Akun 
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Menampilkan halaman daftar akun yang mana user harus megisi form atau field 

yang tersedia untuk melakukan pendaftaran. Terdapat kondisi yang menampilkan 2 

aktor yaitu pasien dan umum yang harus dipilih sebelum menjadi user baru. 

 
 

Gambar 4.95 Storyboard Halaman Masuk Akun 1 

Menampilkan komponen seperti cardview yang memiliki dua kondisi yaitu bisa 

masuk sebagai pasien atau masuk sebagai umum. Adanya keterangan yang 

menjelaskan masuk sebagai pasien untuk yang sedang menjalani rawat inap 

sedangkan umum untuk keluarga pasien atau masyarakat umum. Proses tersebut 

dibedakan terlebih dahulu untuk mengarahkan user masuk atau login dengan 

mudah. Dan terdapat, link proses lupa password yang digunakan user ketika ingin 

mereset password baru. 

 
 

Gambar 4.96 Storyboard Halaman Masuk Akun 2 
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Melengkapi data terlebih dahulu seperti memasukkan nomor telepon dan kata 

sandi sebelum  melanjutkan ke halaman utama. Namun, terdapat kondisi lain ketika 

memilih masuk sebagai pasien. Hanya menampilkan atau mengisi data seperti 

nomor register pasien ketika di rumah sakit. 

 
 

Gambar 4.97 Storyboard Halaman Verifikasi OTP 

Menampilkan kondisi halaman verifikasi OTP  yang mana proses ini harus 

dilalui terlebih dahulu sebagai bentuk keamanan dalam mengkonfirmasi login atau 

sebelum masuk ke dalam sistem. Apabila belum menerima kode verifikasi terdapat 

link proses kirim ulang yang digunakan user ketika meminta atau request mengirim 

kembali kode verifikasi untuk keperluan keamanan. 

 
 

Gambar 4.98 Storyboard Halaman BMR Kalori 1 
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Pada area atas sebagai step progress ketika user harus mengisi field yang 

ada. Untuk proses pertama, fokus terhadap mengisi data diri dan akan diteruskan ke 

step berikutnya.  

 
 

Gambar 4.99 Storyboard Halaman BMR Kalori 2 

 Proses atau step berikutnya mengetauhi seberapa jauh tingkat aktifitas user 

setiap hari. Acuan pertanyaan tersebut diperoleh dari aturan dari kemenkes terkait 

proses mendapat BMR kalori. 

 
 

Gambar 4.100 Storyboard Halaman BMR Kalori 3 

 Diakhir proses menampilkan sebuah hasil jumlah kalori ideal dari kalkulasi 

atau perhitungan yang diperoleh dari serangkaian proses pertanyaan yang 

ditampilkan. Apabila user ingin merubah atau menghitung ulang diberikan button 



 
 

 
 

138 

 

hitung ulang untuk mereset hasil kalori ideal dan kembali ke proses awal atau step 

progress pertama.  

 
 

Gambar 4.101 Storyboard Halaman Homepage 1 

 Pada halaman homepage atau beranda menampilkan beberapa fitur layanan 

dan produk penjualan. Selain itu, adanya fitur-fitur yang diberikan seperti search 

bar digunakan mencari produk, informasi kalori ideal user digunakan sebagai alat 

bantu pengukuran kalori ideal, katalog promo makanan, alamat pengiriman yang 

digunakan sebagai acuan pertama sebelum melakukan proses pemesanan. 

 
 

Gambar 4.102 Storyboard Halaman Homepage 2 

 Menampilkan beberapa riwayat pencarian yang pernah dikunjungi oleh user 

dan disediakan field yang ada didalam navigation bar untuk mencari produk. 
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Gambar 4.103 Storyboard Halaman Homepage 3 

 Menentukan alamat tujuan pengiriman oleh user sebagai keterangan lokasi 

pengiriman. Kondisi tersebut dibuat yang difungsikan sebagai fokus pertama 

pertama sebelum melakukan proses pemesanan atau pembelian. 

 
 

Gambar 4.104 Storyboard Halaman Homepage 4 

 Menampilkan daftar produk yang ditampilkan seperti cardview dan dapat 

difungsikan sebagai image slider atau dapat digeser untuk melihat katalog lainnya. 

Setiap daftar produk adanya keterangan yang menjelaskan nama makanan, jumlah 

kalori yang didapatkan, dan estimasi waktu pengiriman. Jika user ingin melihat 

daftar menu selebihnya disediakan link lihat semua. 
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Gambar 4.105 Storyboard Halaman Detail Produk 1 

 Pada proses ini menampilkan detail produk yang menyajikan sebuah 

informasi pendukung sebelum pemesanan berlangsung. Tujuan tersebut digunakan 

supaya membantu user dalam mendapatkan informasi seperti deskripsi makanan, 

rincian kalori, aturan pembelian, dan keterangan harga. 

 
 

Gambar 4.106 Storyboard Halaman Detail Produk 2 

 Sebuah kondisi ketika pada saat user ingin membeli atau memilih 

pemesanan terdapat pop-up yang menampilkan keterangan rincian harga. Apabila 

button selanjutnya dipilih maka menampilkan detail daftar menu, dan memilih 

jumlah pemesanan yang ingin dipesan.  
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Gambar 4.107 Storyboard Halaman Checkout 1 

 Menyajikan informasi pembayaran ketika user melakukan pemesanan atau 

proses pembelian. Informasi tersebut menampilkan daftar menu pemesanan, 

apabila user ingin meneruskan atau melakukan proses pembelian produk lagi 

disediakan link belanja lagi, dan informasi berdasarkan detail pengiriman. 

 
 

Gambar 4.108 Storyboard Halaman Checkout 2 

 Menampilkan informasi ringkasan pembayaran yang terdiri dari sub total 

atau item yang dibeli, metode pembayaran, ongkos kirim, kode voucher, total 

pembayaran. Terdapat button lanjut ke pemabayaran untuk memproses pemesanan 

ke halaman berikutnya. 
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Gambar 4.109 Storyboard Halaman Checkout 3 

 Proses kali ini menampilkan kondisi pemesanan sukses atau sukses order 

dengan mencantumkan billing atau daftar informasi pembayaran. Selain itu, adanya 

kondisi dengan menyajikan informasi pembayaran menggunakan transafer bank 

atau bayar ditempat. Pada area bawah terdapat button lihat pemesanan yang akan 

redirect atau diarahkan menuju halaman riwayat pemesanan. 

 
 

Gambar 4.110 Storyboard Halaman Pesanan 1 

Dalam tampilan tersebut menampilkan tab bar yang terdiri dalam proses 

atau selesai. Adanya daftar pemesanan yang dibuat seperti cardview berisikan 

nomor pemesanan, status seperti makanan sedang diproses atau sudah diantar atau 

telah diterima disertai tanggal pengiriman, billing total, dan button detail. 
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Gambar 4.111 Storyboard Halaman Pesanan 2 

 Ketika user ingin melihat detail maka menampilkan nomor tagihan atau 

pemesanan, status tagihan, detail perjalanan, informasi pengiriman, dan detail 

pembayaran Setelah itu, adanya button bantuan sebagai pusat pengaduan ketika 

adanya masalah pengiriman atau komplain terkait pemesanan. 

 
 

Gambar 4.112 Storyboard Halaman Pesanan 3 

Ketika user memilih kondisi bantuan maka menampilkan FAQ (Frequently 

Asked Question) atau pertanyaan yang sering diajukan. Jika keluhan tersebut tidak 

ada didaftar pertanyaan maka user dapat mengisi pengaduan didalam text area dan 

akan dihubungkan melalui contact center Lezaat. 
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4.3 Prototype 

Pada fase protoype tidak perlu sangat kompleks, prototype bukan final 

product. Tujuannya adalah untuk mempelajari mengeanai product itu sendiri dan 

mendapatkan respond dari user secara tepat. Berdasarkan storyboard pada tahap 

sebelumnya, maka menghasilkan design guidelines atau design language system 

dibuat sebagai kumpulan aset desain yang dapat digunakan untuk membantu 

programmer dalam melanjutkan desain yang telah dibuat. Aset yang dibahas pada 

design language system ini antara lain: komponen tipografi, color palette atau 

scheme, navigation, alert & notification, buttons, dan forms. Dalam tahap 

membangun Prototype aplikasi penjualan makanan sehat ini menggunakan jenis 

font “Nunito Sans”. Font yang digunakan antara lain: Nunito Sans Regular, 

Semibold dan Bold. Jenis font tersebut merupakan font open source yang tersedia 

di laman google fonts, dan dapat digunakan secara bebas dengan lisensi Open Font 

License yang dapat dilihat pada Gambar 4.113.  

 

Gambar 4.113 Contoh tampilan font Nunito Sans 
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Color palette atau scheme berasalkan dari warna utama atau primary RSI 

Jemusari Surabaya yakni warna hijau dengan hexa color #3C9087. Tujuan 

dipilihnya warna hijau sebagai representasi warna utama karena mampu 

memberikan kesan yang bersih, dan melambangkan kesehatan. Standarisasi warna 

digunakan sebagai sarana familiarisasi user, dengan menggunakan warna yang 

konsisten, maka diharapkan tampilan user interface sistem menjadi lebih konsisten 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.114. 

 

Gambar 4.114 Palet warna yang digunakan dalam sistem 

1. Prototype Main Page 

Tampilan awal main page dapat dilihat pada Gambar 4.115. Dalam tampilan 

tersebut terdapat logo Lezaat yang terletak pada area atas sebagai aset visual yang 

berperan sebagai medium penyampaian persepsi pembentuk citra sebuah merek. 

Kemudian kembali adanya ilustrasi penggambaran proses pembelian yang akan 

berlangsung di Lezaat, tujuan tersebut memberikan kesan inspiratif. Adanya 

deskripsi singkat atau kalimat ajakan yang diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan user terhadap Lezaat. Lalu, terdapat button masuk dan daftar dengan 

bentuk persegi panjang yang setiap sisinya sedikit melengkung atau rounded 
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corner. Pada area bawahnya lagi berisikan mengenai informasi kalimat ajakan 

berupa ketentuan layanan dan kebijakan privasi ketika menggunakan Lezaat. 

 

Gambar 4.115 Halaman Main Page 

2. Prototype Daftar Akun 

Tampilan awal daftar akun dapat dilihat pada Gambar 4.116. Pada area atas 

berisikan kalimat pembuka atau keterangan singkat yang dibuat rata tengah berguna 

sebagai memberikan experience atau informatif terkait kepentingan menjaga 

kesehatan melalui dorongan platform aplikasi ini. Tampilan kali ini 

mengkondisikan pada proses daftar akun pasein. Terdapat form yang akan di 

lengkapi oleh user  dan setiap field dibuat seperti textbox yang ada di pendaftaran 

berisikan seperti nama, nomor register, nomor telepon, kata sandi. Kemudian pada 

area bawah adanya button lanjut sebagai menyimpan data yang sudah didaftarkan. 
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Gambar 4.116 Halaman Daftar Akun Pasien 

Tampilan kedua daftar akun dapat dilihat pada Gambar 4.117. Serupa 

dengan tampilan keadaan user (pasien), yang menjelaskan area atas berisikan 

kalimat pembuka atau keterangan singkat yang dibuat rata tengah berguna sebagai 

memberikan experience atau informatif terkait kepentingan menjaga kesehatan 

melalui dorongan platform aplikasi ini. Tampilan kali ini mengkondisikan pada 
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proses daftar akun pasein. Namun untuk pengisian berbeda, form yang akan di 

lengkapi oleh user  dan setiap field dibuat seperti textbox yang ada di pendaftaran 

berisikan seperti nama, email, nomor telepon, kata sandi. Kemudian pada area 

bawah adanya button lanjut sebagai menyimpan data yang sudah didaftarkan. 

 

Gambar 4.117 Halaman Daftar Akun Umum 
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3. Prototype Masuk Akun 

Tampilan awal prototype halaman login dilihat pada Gambar 4.118. Dibuat 

card view dengan tujuan sebagai wrapper atau frame layout yang akan 

membungkus layout di dalamnya dengan desain menyerupai kartu. Ciri khas dari 

desain card view, adanya rounded corner dan adanya shadow untuk efek elevation. 

Adapun isi dari halaman login yaitu terdapat keterangan singkat sebagai fungsi 

copywriting untuk menarik user mengakses aplikasi. Selenjutnya, terdapat 2 button 

yang dibedakan menjadi 2 kategori yaitu login sebagai pasien dan login sebagai 

umum. Hal tersebut dengan tujuan agar user secara mudah dalam mengakses ke 

dalam halaman login dan membedakan kategori aktor. 

 

Gambar 4.118 Halaman Awal Masuk Akun 
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 Terdapat kondisi yang terpilih menampilkan halaman masuk pasien yang 

berisikan kata pengantar atau pembuka seperti “Hallo!” sedangkan area berikutnya 

terdapat keterangan singkat seperti “lengkapilah data Anda sebelum masuk ke 

aplikasi” yang dimaksudkan atau mengarahkan user untuk mengisi data terlebih 

dahulu. Pada halaman masuk pasien hanya mengambil data nomor register yang 

telah terdaftar di rumah sakit, tujuan tersebut mempermudah hak akses user dengan 

sekali inputan. Setelah data terisi, maka disediakan button masuk yang akan 

redirect ke halaman selanjutnya. 

 

Gambar 4.119 Halaman Masuk Pasien 

 Adapun kondisi yang terpilih menampilkan halaman masuk umum yang 

berisikan kata pengantar atau pembuka seperti “Hallo!” sedangkan area berikutnya 

terdapat keterangan singkat seperti “lengkapilah data Anda sebelum masuk ke 
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aplikasi” yang dimaksudkan atau mengarahkan user untuk mengisi data terlebih 

dahulu. Pada halaman masuk umum terdapat field yang harus diisi user seperti 

nomor telepon dan kata sandi sesuai data pendaftaran awal. Untuk field kata sandi 

disediakan ikon visible yang dapat digunakan user ketika melihat format kata sandi 

secara terbuka. Setelah data terisi, maka disediakan button masuk yang akan 

redirect ke halaman selanjutnya 

 

Gambar 4.120 Halaman Masuk Umum 

 Menampilkan kondisi ketika user memilih lupa kata sandi atau ingin 

merubah kata sandi baru. Untuk langkah pertama user harus memasukkan nomor 

telepon yang aktif sebagai proses verifikasi sebagai proses data ke halaman 

berikutnya. Jika telah selesai, disediakan button lanjut yang akan redirect ke 

halaman verifikasi. 
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Gambar 4.121 Halaman Lupa Kata Sandi 1 

Proses selanjutnya menampilkan terusan halaman lupa kata sandi yang 

berisikan deskripsi atau informasi bahwa memperingatkan user untuk 

memasukkan kode keamanan yang telah dikirim ke nomor telepon secara otomatis 

oleh sistem Lezaat.  Kode veirifikasi atau keamanan tersebut berupa pesan teks 

(text message) yang mana setiap karakter berjumlah 4 dengan format angka. 

Disediakan field yang disertai ikon pendukung untuk proses memasukkan kode 

keamanan. Jika dianggap selesai dan benar, terdapat button lanjut yang akan 

redirect halaman main page yang menandakan proses telah berhasil dan user dapat 

menggunakan kata sandi baru yang telah diperbarui sebelumnya. 
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Gambar 4.122 Halaman Lupa Kata Sandi 2 

4. Prototype Verifikasi OTP 

Tampilan awal prototype halaman verifikasi OTP dilihat pada Gambar 4.123. 

Dalam tampilan tersebut terdapat ilustrasi tentang penggambaran terkait alur 

verifikasi yang teletak pada area atas. Kemudian pemberian konten atau keterangan 

yang menjelaskan kode telah dikirimkan melalui nomor telepon setiap user berupa 

pesan teks atau text message dengan jumlah karakter 4 buah dan format tersebut 

berupa angka. Jika berhasil maka user mengisi kode di kolom field yang 

disediakan, namun jika belum menerima kode maka terdapat link kirim ulang yang 

dibuat bold. Untuk melanjutkan proses selanjutnya maka disediakan tombol button 

masuk. 
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Gambar 4.123 Halaman Verifikasi OTP 

5. Prototype BMR Kalori 

Tampilan awal prototype halaman BMR Kalori dilihat pada Gambar 4.124. 

Dalam tampilan tersebut adanya pop-up yang muncul ketika user melihat pertama 

kali dengan dibuat overlay. Informasi yang ada didalam pop-up yaitu mengarahkan 

atau mengajak user untuk menghitung kalori terlebih dahulu. Selain itu tujuan 

tersebut dapat bermanfaat bagi user sendiri untuk mengetahui kalori minimal yang 

dibutuhkan setiap harinya. Adanya ilustrasi sebagai pendukung yang menjadi 

penggambaran makanan sehat dan terkesan menarik dari sudut pandang user.  Jika 

dirasa jelas, maka terdapat ikon back atau silang untuk menutup pop-up. 
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Gambar 4.124 Halaman BMR Kalori 1 

Tampilan kedua prototype halaman BMR Kalori dilihat pada Gambar 4.125. 

Dalam tampilan tersebut pada area atas adanya stepper layout yang dibuat 

semacam rectangle atau persegi panjang dengan pemberian warna setiap berpindah 

ke halaman berikutnya. Ukuran tampilan dan orientasi dibuat responsive atau 

istilah lainnya menghasilkan pixel perfect untuk memastikan konsistensi tata letak 

yang simetris dengan memperhatikan columns, gutters, dan margins. Komponen 

yang digunakan dalam mengisi setiap pertanyaan yaitu text box dengan berbagai 

macam opsi pilihan. Adapun proses atau pertanyaan pertama berisikan data diri 

seperti jenis kelamin atau gender, tanggal lahir, dan tempat tinggal. Apabila field 

pertanyaan telah selesai diisi maka akan berpindah halaman secara otomatis atau 

peer transitions. 
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Gambar 4.125 Halaman BMR Kalori 2 

Tampilan ketiga prototype halaman BMR Kalori dilihat pada Gambar 

4.126. Dalam tampilan tersebut serupa dengan proses sebelumnya, yaitu pada area 

atas adanya stepper layout yang dibuat semacam rectangle atau persegi panjang 

dengan pemberian warna setiap berpindah ke halaman berikutnya. Komponen 

yang digunakan dalam mengisi setiap pertanyaan yaitu text box dengan berbagai 

macam opsi pilihan. Adapun proses atau pertanyaan kedua berisikan detail data 

diri seperti tinggi badan, berat badan, memiliki riwayat alergi makanan, jika iya 

maka text box aktif dan mengisi riwayat apa saja yang di alami user. Apabila field 

pertanyaan telah selesai diisi maka akan berpindah halaman secara otomatis atau 

peer transitions. 
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Gambar 4.126 Halaman BMR Kalori 3 

Tampilan keempat prototype halaman BMR Kalori dilihat pada Gambar 

4.127. Dalam tampilan tersebut serupa dengan proses sebelumnya, yaitu pada area 

atas adanya stepper layout yang dibuat semacam rectangle atau persegi panjang 

dengan pemberian warna setiap berpindah ke halaman berikutnya. Komponen 

yang digunakan dalam mengisi setiap pertanyaan yaitu cardview dengan berbagai 

macam opsi pilihan. Adapun proses atau pertanyaan ketiga berisikan seputar 

aktifitas sehari-hari yang dikategorikan seperti sedenter, sedikit aktif, cukup aktif, 

dan sangat aktif. Apabila field pertanyaan telah selesai diisi maka akan berpindah 

halaman secara otomatis atau peer transitions. 
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Gambar 4.127 Halaman BMR Kalori 4 

Tampilan kelima prototype halaman BMR Kalori dilihat pada Gambar 

4.128. Dalam tampilan tersebut merupakan akhir dari serangkaian proses 

pertanyaan yang telah dijawab sebelumnya. Kemudian, menampilkan sebuah hasil 

jumlah kalori ideal dari kalkulasi atau perhitungan yang diperoleh dari serangkaian 

proses pertanyaan yang ditampilkan. Pada area pertama terdapat keterangan 

singkat, dan hasil dari jumlah kalori ideal yang terhitung serta adanya kompenen 

persegi panjang sebagai label. Apabila user ingin merubah atau menghitung ulang 

diberikan button hitung ulang untuk mereset hasil kalori ideal dan kembali ke 

proses awal atau langkah pertama dalam mencari BMR Kalori 
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Gambar 4.128 Halaman BMR Kalori 5 

6. Prototype Homepage Lezaat 

Tampilan awal prototype halaman homepage dilihat pada Gambar 4.129. 

Dalam tampilan  tersebut terdapat pemberian logo Lezaat yang berada di area 

navbar atas dan diletakkan pada samping kiri, sedangkan area samping kanan 

terdapat fitur search bar yang digunakan mencari makanan yang dicari. Kemudian 

adanya sebuah fitur utama yaitu perhitungan kalori tercepat dan paling mudah 

untuk membantu memantau sekaligus tolak ukur kalori ideal setiap harinya. 

Kelebihan fitur tersebut dapat digunakan user untuk mengingatkan pentingnya 

kesehatan bagi tubuh yang dibuat seperti komponen persegi panjang dengan 

adanya indikator perhitungan target kalori ideal dikurangi pembelian makanan 

kemudian ditemukan sisa hasil target. Pada area bawahnya adanya promo yang 
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dibuat seperti banner slider dengan area geser horizontal. Selanjutnya daftar 

katalog menu popular, jus buah, snack, dan pesanan favorit dibuat  seperti cardview 

yang dibuat area radius geser horizontal sebagai penjualan makanan. 

 

 

Gambar 4.129 Halaman Homepage Lezaat 
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7. Prototype Detail Produk 

Tampilan awal prototype halaman detail produk dilihat pada Gambar 4.130. 

Dalam tampilan tersebut berisikan display atau gambar produk terkait makanan 

sehat yang ada di Lezaat. Selanjutnya, adanya komponen seperti cardview sebagai 

pembeda area lainnya. Pada area pertama menampilkan nama produk, estimasi 

waktu, jumlah kalori, harga, dan deskripsi. Untuk area kedua menampilkan rincian 

kalori atau informasi nilai gizi yang ada sehingga user mendapatkan detail 

informasi lengkap. Area ketiga menyajikan informasi lokasi dan seputar informasi 

pemesanan terkait catering. Untuk melanjutkan proses pembelian maka adanya 

button beli dan  nantinya akan muncul pop-up yang akan masuk kedalam keranjang 

belanja. 

 

Gambar 4.130 Halaman Detail Produk 
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8. Prototype Checkout 

Tampilan awal prototype halaman checkout dilihat pada Gambar 4.131. 

Dalam tampilan kali ini pada area pertama alamat pengiriman dibuat cardview 

yang memiliki keterangan alamat pengiriman yang diterima oleh user sebagai 

alamat utama, namun terdapat link ubah pada samping kanan digunakan user untuk 

mengubah pickup poin location dengan yang baru.  

Pada area kedua detail pesanan berisikan daftar belanja yang ingin dibeli 

dan dapat ditambah jumlah quantity pesanan jika adanya perubahan pemesanan. 

Menampilkan alert informasi yang dibuat seperti persegi panjang dengan 

penjelasan “produk yang tidak tersedia akan di kembalikan dengan voucher 

melalui melalui email”. Disediakan link belanja lagi dibawah daftar belanja yang 

digunakan user ketika ingin berbelanja kembali.  

Area ketiga detail pengiriman yang menjelaskan 2 opsi pemesanan yaitu 

pemesanan banyak (khusus catering) atau pemesanan secara satuan dengan 

langsung beli. Pada area keempat ringkasan pembayaran berisikan keterangan sub 

total keseluruhan, kode voucher, dan ongkos kirim.  

Area selanjutnya atau kelima memiliki metode pembayaran yang harus dilih 

sesuai opsi-opsi yang tersedia. Untuk sementara pembayaran hanya bisa seacara 

tunai dan transfer via ATM Bank ditampilkan dengan adanya komponen 

dropdown. Selanjutnya area keempat adanya navigation bar yang mana dibuat fix 

position atau mengikuti langkah user yang diartikan efektif dengan adanya button 

pemabayaran yang digunakan menuju proses pemesanan sukses untuk memproses 

selanjutnya. 
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Gambar 4.131 Halaman Checkout 1 

Tampilan kedua prototype halaman checkout dilihat pada Gambar 4.132. 

Terdapat kondisi ketika user ingin merubah alamat pengiriman yang telah dipilih 

ketika di halaman sebelumnya. Dalam tampilan ini berisikan keterangan “mau 

dikirim kemana pesanan kamu?” tujuan tersebut menanyakan atau mengarahkan 

user untuk mengis alamat pengiriman yang baru. Field yang harus diisi yaitu nama 

penerima, email, nomor telepon, alamat, kota atau kabupaten, dan kecamatan. 

Adanya sebuah alert informasi sebelum mengisi field kota atau kabupaten dan 
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kecamatan menjelaskan pengiriman tersebut hanya dapat dijangkau wilayah 

sekitar RSI Jemursari atau Surabaya dengan wilayah terdeket dengan lokasi. 

 

Gambar 4.132 Halaman Checkout 2 

9. Prototype Rekomendasi 

Tampilan awal prototype halaman rekomendasi dilihat pada Gambar 4.133. 

Dalam tampilan kali ini pada area atas terdapat logo Lezaat dengan ukuran lebih 

kecil, kemudian adanya keterangan atau deskripsi singkat terkait makanan ekstra 

yang mana akan di deliver sebagai rekomendasi makanan kepada user. Didukung 

juga dengan ilustrasi atau gambar makanan untuk memberikan kesan informatif. 

Pada area bawahnya merupakan penjelasan paket menu rokemendasi yang dibuat 

seperti komponen cardview dengan rounded corner sedikit melengkung. Informasi 

yang diberikan mengajak atau menawarkan kepada user terkait paket rekomendasi 
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sebagai fitur uZnggulan dari RSI Jemursari Surabaya. Adanya button coba 

sekarang didalam cardview yang akan redirect ke halaman berikutnya. 

 

Gambar 4.133 Halaman Rekomendasi 1 

Tampilan kedua prototype detail halaman rekomendasi dilihat pada Gambar 

4.134. Dalam tampilan ini menjelaskan jumlah kalori ideal setiap user yang akan 

direkomendasikan berdasarkan menu paket pagi, siang, dan malam dengan sekali 

beli. Didalam menu paket sendiri menyajikan makanan dengan tambahan 

minuman dengan keterangan waktu pengiriman dan kalori yang didapatkan pada 

menu tersebut. Kemudian berisikan rincian pembayaran seperti sub total, ongkos 

kirim, total keseluruhan. Adanya button beli sekarang untuk memesan paket. 
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Gambar 4.134 Halaman Rekomendasi 2 

10. Prototype Pesanan 

Tampilan awal prototype halaman pesanan dilihat pada Gambar 4.135. 

Dalam tampilan tersebut menampilkan tab bar yang terdiri dalam proses dan 

selesai. Apabila field pertanyaan telah selesai diisi makan akan berpindah halaman 

secara otomatis atau peer transitions. Adanya daftar pemesanan yang dibuat seperti 

cardview berisikan nomor pemesanan, status seperti makanan sedang diproses atau 

sudah diantar atau telah diterima disertai tanggal pengiriman, billing total. 

Terdapat button detail yang akan redirect halaman riwayat pemesanan atau detail 

pembelian. 
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Gambar 4.135 Halaman Pesanan 1 

Tampilan kedua prototype detail halaman pesanan dilihat pada Gambar 

4.136. Dalam tampilan tersebut menampilkan detail pemesanan yang beiriskan 

nomor tagihan atau pemesanan, status tagihan terkait makanan sudah diantar atau 

dalam proses, status pengiriman menceritakan langakah-langkah pengiriman yang 

dilalui, detail pengiriman menjelaskan pickup location ke lokasi tujuan, detail 

pesanan sesuai daftar belanja, detail pembayaran menjelaskan rincian pembayaran 

keseluruhan, dan metode pembayaran yang memiliki opsi pembayaran secara tunai 

atau transfer bank. Setelah itu, adanya button bantuan sebagai pusat pengaduan 

ketika adanya masalah pengiriman atau komplain terkait pemesanan tidak sesuai 

dan mengalami kerusakan ketika pengiriman berlangsung. 
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Gambar 4.136 Halaman Pesanan 2 

4.4 Validate 

Pada fase validate atau validasi yaitu melakukan user testing terhadap 

prototype yang telah dibuat sebelumnya, tujuannya adalah untuk mempelajari apa 

saja yang diterima dan yang tidak diterima oleh user. Validasi prototype dengan 

menggunakan usability testing dilakukan kepada pasien dan masyarakat umum 

yang ada di RSI Jemursari atau diluar lokasi tersebut. Dengan jumlah sampel 

sebesar 96 orang, dengan mengamati secara langsung untuk dapat mengetahui 

respon dan mempelajari experience user terhadap prototype yang digunakan. Serta 
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penyebaran kuesioner dalam bentuk form kertas dan google form untuk membantu 

menilai user interface dari prototype yang divalidasi. 

Berdasarkan sampel, responden berjenis kelamin laki-laki dominan lebih 

besar daripada perempuan. 

 

Gambar 4.137 Grafik Presentase Jenis Kelamin Responden 

Selanjutnya, berdasarkan karakteristik usia responden dapat dilihat pada 

Gambar 4.138. Karakteristik usia responden terbagi menjadi 5 kategori yakni 

remaja akhir 17–25 tahun, masa dewasa awal 26–35 tahun, masa dewasa akhir 36–

45 tahun, masa lansia awal 46–55 tahun dan masa lansia akhir 56-65 tahun (Depkes 

RI, 2009). Responden terbanyak berada pada kategori remaja akhir sebanyak 80 

orang dan 16 orang dalam kategori dewasa awal. 

 

Gambar 4.138 Grafik Presentase Usia Responden 
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a. Tabulasi data 

Hasil dari validasi dan kuesioner, ditabulasi kedalam tabel yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.12, terdapat juga feedback yang diberikan user berupa kritik dan saran 

untuk membuat prototype menjadi lebih baik lagi. 

Tabel 4.12 Indikator Learnability 

Indikator 
Respon 

Mean 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 

L1 0 0 61 35 3,36 

L2 0 0 51 45 3,41 

L3 0 0 62 34 3,35 

L4 67 26 3 0 1,33 

Rata-rata 2,862 

 

Menurut Tabel 4.13, tiap indikator respon dari varibel learnability memiliki 

rata-rata (mean) di antara 3 (setuju) dan 4 (sangat setuju) yang berarti rata-rata 

responden setuju bahwa tiap proses yang ada pada prototype user interface aplikasi 

penjualan makanan sehat mudah dipelajari. 

Tabel 4.13 Indikator Memmorability 

Indikator 
Respon 

Mean 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 

M1 0 4 39 53 3,49 

M2 0 0 45 51 3,53 

M3 0 0 53 43 3,45 

M4 0 0 53 43 3,45 
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Indikator 
Respon 

Mean 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 

M5 0 0 45 51 3,53 

M6 0 0 45 51 3,52 

M7 0 0 66 30 3,31 

Rata-rata 3,468 

 

Menurut Tabel 4.14, tiap indikator respon dari varibel learnability memiliki 

rata-rata (mean) di antara 3 (setuju) dan 4 (sangat setuju) yang berarti rata-rata 

responden setuju bahwa tiap proses yang ada pada prototype user interface aplikasi 

penjualan makanan sehat mudah dipelajari. 

Tabel 4.14 Indikator Efficiency 

Indikator 
Respon 

Mean 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 

E1 0 0 58 38 3,40 

E2 0 0 56 40 3,42 

E3 0 0 75 21 3,22 

E4 0 4 9 83 3,82 

E5 0 0 76 20 3,21 

E6 0 0 36 60 3,63 

E7 0 0 36 60 3,63 

E8 0 0 34 62 3,65 

E9 0 0 49 47 3,49 

Rata-rata 3,496 
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Menurut Tabel 4.15, tiap indikator respon dari varibel learnability memiliki 

rata-rata (mean) di antara 3 (setuju) dan 4 (sangat setuju) yang berarti rata-rata 

responden setuju bahwa tiap proses yang ada pada prototype user interface aplikasi 

penjualan makanan sehat mudah dipelajari. 

Tabel 4.15 Indikator Errors 

Indikator 
Respon 

Mean 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 

R1 0 2 76 18 3,19 

R2 0 1 75 20 3,20 

R3 0 1 82 13 3,13 

R4 0 1 68 27 3,27 

R5 0 0 80 16 3,17 

R6 0 0 70 26 3,27 

R7 0 0 62 34 3,35 

Rata-rata 3,225 

 

Menurut Tabel 4.16, tiap indikator respon dari varibel learnability memiliki 

rata-rata (mean) di antara 3 (setuju) dan 4 (sangat setuju) yang berarti rata-rata 

responden setuju bahwa tiap proses yang ada pada prototype user interface aplikasi 

penjualan makanan sehat mudah dipelajari. 

Tabel 4.16 Indikator Satisfaction 

Indikator 
Respon 

Mean 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 

S1 0 0 54 42 3,44 
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Indikator 
Respon 

Mean 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) 

S2 0 0 44 52 3,54 

S3 0 0 54 42 3,44 

Rata-rata 3,473 

 

b. Perhitungan Skala Likert 

Untuk menghitung skala likert, diawali dengan menentukan interval dari skala 

likert yang telah digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

I = 100/jumlah skor (likert) 

I = 100/4 

I= 25 

 Interval skala likert yang dihasilkan adalah 25 yang berarti jarak dari 

terendah 0% samapai dengan 100% akan emmiliki kriteria berbeda setiap 

persentase 20%. Interval skala likert dijelaskan pada Tabel 4.17 

Tabel 4.17 Tabel Persentase Interval 

No. Persentase Interval Kriteria 

1 0% - 24,99% Sangat Tidak Setuju 

2 25% - 49,99% Tidak Setuju 

3 50% - 74,99% Setuju 

4 75% - 100% Sangat Setuju 
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 Setelah diketahui skor tiap indikator, maka selanjutnya dihitung index 

persennya dengan rumus sebagai berikut: 

Y : jumlah responden x jumlah skor (likert) 

% : total skor / Y x 100 

Dari hasil perhitungan rumus yang telah dijelaskan di atas, maka akan 

dihitung persentase likert. 

Tabel 4.18 Tabel Perhitungan Persentase Likert 

Indikator Uraian Skor 
Persenta

se Likert 

Rata-rata 

Likert 

Learnability 

L1 
Saya dapat dengan mudah 
mengenali menu yang ada pada 
Aplikasi 

323 80,75% 

68,75% 

L2 
Saya tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk mempelajari 

letak halaman pada Aplikasi 

327 81,75% 

L3 
Aplikasi menggunakan bahasa 

yang sederhana dan mudah saya 

pahami 

322 80,5% 

L4 
Saya merasa bahwa saya masih 

memerlukan pelatihan untuk 

mengoperasikan Aplikasi 

128 32,0% 

Memmorability 

M1 

Saya dapat dengan mudah 

mengingat menu apa yang harus 

ditekan untuk menuju halaman 

tertentu 

335 83,75% 83,25% 
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Indikator Uraian Skor 
Persenta

se Likert 

Rata-rata 

Likert 

M2 

Saya dapat mengenali dengan 

mudah fungsi dari tombol-tombol 

pada Aplikasi 
339 84,75% 

M3 

Simbol dan gambar yang ada pada 

tampilan Aplikasi membantu saya 

mengingatkan fungsi terkait 

gambar tersebut.  

(misal: gambar keranjang = 

identik dengan fungsi 

pembayaran, gambar kurir = 

mengantar pesanan) 

331 82,75% 

M4 

Warna-warna pada elemen 

halaman Aplikasi mengingatkan 

saya pada event tertentu.  

(misal: hijau = sukses, merah = 

gagal/warning) 

331 82,75% 

M5 

Saya dapat mengingat apa yang 

harus diisikan ketika melakukan 

input form 
339 84,75% 

M6 

Saya dapat mengingat letak form 

dan isi yang harus diisikan pada 

form tersebut 
338 84,5% 

 

M7 

Tata letak Tampilan yang 

konsisten membantu saya 

mengingat elemen yang saya cari.  

(misal: tombol OK selalu 

disebelah kiri tombol Cancel) 

318 79,5% 

Efficiency 
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Indikator Uraian Skor 
Persenta

se Likert 

Rata-rata 

Likert 

E1 

Saya dapat membaca teks yang 

ditampilkan pada halaman 

aplikasi dengan mudah 
326 81,5% 

83,86% 

E2 

Saya tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk mempelajari 

letak halaman pada Aplikasi 
328 82,0% 

E3 

Apa yang ditampilkan pada 

aplikasi membantu mempercepat 

pekerjaan saya. 
309 77,25% 

E4 

Ukuran teks yang ditampilkan 

sudah baik (tidak terlalu kecil, 

atau terlalu besar) 
367 91,75% 

E5 

Saya tidak merasa kebingungan 

ketika berganti dari satu proses 

ke proses lainnya  
308 77,0% 

E6 

Saya dapat dengan cepat 

menemukan informasi yang saya 

cari 
348 87,0% 

E7 

Saya dapat dengan mudah 

berinteraksi dengan tombol yang 

ditampilkan 
348 87,0% 

E8 

Saya dapat dengan mudah 

berinteraksi dengan link yang 

ditampilkan 
350 87,5% 

E9 

Saya dapat dengan mudah 

membedakan elemen mana yang 

dapat berinteraksi dengan saya 

(saya bisa membedakan simbol 

mana yang bisa saya klik) 

335 83,75% 
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Indikator Uraian Skor 
Persenta

se Likert 

Rata-rata 

Likert 

Errors 

R1 

Ukuran teks yang ditampilkan 

memudahkan saya dalam 

mengenali kesalahan yang terjadi 
306 76,5% 

77,39% 

R2 

Pemilihan warna teks 

memudahkan saya dalam 

mengenali kesalahan yang terjadi 
307 76,75% 

R3 

Pemilihan warna pada tampilan 

aplikasi memudahkan saya 

mengenali kesalahan yang terjadi 
300 75,0% 

R4 

Aplikasi menampilkan contoh hal 

yang benar ketika terjadi 

kesalahan 
314 78,5% 

R5 

Saya tidak membutuhkan 

bantuan orang lain ketika terjadi 

kesalahan 
304 76,0% 

R6 

Aplikasi memberikan tampilan 

yang intuitif untuk meminimalisir 

kesalahan. 
314 78,5% 

R7 

Ketika saya melakukan kesalahan 

secara tidak sengaja, saya dapat 

memperbaiki sendiri kesalahan 

tersebut 

322 80,5% 

Satisfaction 

S1 

Ukuran input field (kolom isian) 

pada form Aplikasi sudah sesuai 

dengan harapan anda 
330 82,5% 83,33% 
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Indikator Uraian Skor 
Persenta

se Likert 

Rata-rata 

Likert 

S2 
Pemilihan warna pada tiap bagian 

sudah sesuai dan baik 340 85,0% 

S3 

Saya dapat membaca informasi 

yang ditampilkan dengan nyaman 

dan jelas 
330 82,5% 

Rata-rata tiap variabel 79,32% 

  
Secara garis besar, seluruh variabel usabilitas atau usability testing UI dari 

rata-rata likert pada tahap evaluasi akhir. Diperoleh hasil persentase nilai variabel 

learnability sebesar 68,75%. Variabel memmorability sebesar 83,25%. Variabel 

efficiency sebesar 83,86%. Variabel errors sebesar 77,39%. Variabel satisfaction 

sebesar 83,33%. Nilai rata-rata tiap variabel memperoleh hasil 79,32%. 

Jika ditinjau dari data evaluasi akhir dan interval perhitungan likert  dari 

hasil proses perencanaan desain prototype dapat diterima oleh pengguna dan dapat 

diterapkan sebagai acuan development aplikasi. Berdasarkan System Usablity Scale 

(SUS) range nilai usability dapat dilihat pada Gambar 4.139. Terdapat kesimpulan 

dari hasil penilaian yaitu acceptability ranges, grade scale, dan adjective ratings 

berada pada rating 79,32% yang berarti acceptable pada urutan grade B dengan 

memperoleh range good. 

 
Gambar 4.139 Hasil Persentase SUS Score 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan evaluasi perancangan desain 

antarmuka aplikasi penjualan makanan sehat dengan metode Design Sprint dan 

Usability Testing pada RSI Jemursari Surabaya, menghasilkan kesimpulan yang 

dapat ditarik antara lain: 

1. Hasil dari pengukuran seluruh variabel usabilitas UI memperoleh nilai variabel 

learnability sebesar 2.862. Variabel memorabiliy sebesar 3.468. Variabel 

efficiency sebesar 3.496. Nilai rata-rata variabel errors sebesar 3.225. Variabel 

satisfaction sebesar 3.373 artinya secara keseluruhan yakni: 

a. Berdasarkan nilai rata-rata dari variabel learnability, user menilai bahwa 

tampilan desain UI dalam merancang sebuah produk baru dapat diterima 

dengan baik dan cukup mudah digunakan. 

b. Berdasarkan nilai rata-rata dari variabel memorabiliy, user dapat 

mengingat setiap elemen dan komponen aplikasi penjualan makanan sehat 

dengan lebih mudah. 

c. Berdasarkan nilai rata-rata dari variabel efficiency, user menilai bahwa 

seluruh proses tampilan desain UI efisien dan cepat dalam menggunakan 

aplikasi penjualan makanan sehat. 

d. Berdasarkan nilai rata-rata variabel errors, user menilai bahwa tampilan 

desain UI dapat mentolelir sebuah kesalahan dengan lebih baik. 

e. Berdasarkan nilai rata-rata variabel satisfaction, user menilai bahwa 

merasa puas dengan tampilan desain UI yang diberikan. 
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2. Diperoleh hasil skala likert dari persentase nilai variabel learnability sebesar 

68,75%. Variabel memmorability sebesar 83,25%. Variabel efficiency sebesar 

83,86%. Variabel errors sebesar 77,39%. Variabel satisfaction sebesar 83,33.  

Nilai rata-rata tiap variabel memperoleh hasil 79,32% artinya secara 

keseluruhan	dari hasil skala likert (SUS Score) menunjukkan dapat diterima 

oleh user dengan memperoleh kisaran baik. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan user interface lebih 

lanjut antara lain: 

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan Geographic Information 

System GIS menggunakan Google Maps untuk mendukung proses monitoring 

track order pengantaran makanan. 

2. Rekomendasi prototype desain yang telah dikembangkan dapat dilanjutkan dan 

direalisasikan dalam membangun aplikasi 
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